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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional 
Applied Business and Engineering Conference (ABEC) 2017 yang berlangsung dengan 
baik. 
 

 

Prosiding ini  berisi  makalah-makalah  yang dipresentasikan  pada ABEC 2017, yakni 
dalam rangka mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen dibidang teknologi 
manufaktur dan bisnis terapan. ABEC 2017 memilih tema: “Peningkatan Inovasi 
Teknologi dan Strategi Bisnis untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Bangsa”. 
 
Seminar ini merupakan sarana diskusi ilmiah, komunikasi dan pertukaran informasi bagi 
para akademisi, peneliti, praktisi industri, pemerintah dan stakeholder lainnya dalam 
pengembangan teknologi manufaktur dan bisnis terapan. 
 
Adapun tujuan diadakannya ABEC 2017 ini adalah sebagai berikut: 

1.    Menumbuhkan sikap inovatif, kreatif serta tanggap pada perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

2.    Sebagai media sarana diskusi dan pertukaran informasi dalam kegiatan 
penelitian dan pengembangan dibidang teknologi manufaktur dan bisnis terapan 

3.    Membangun komunikasi dan jaringan antara dosen, akademisi dan perguruan tinggi 
serta pihak lainnya yang terkait. 
 
Topik-topik yang diseminarkan dalam ABEC 2017 ini, meliputi: 
1.    Topik Engineering 
•     Computer and Communication Network 
•     Computing Algorithm 
•     Machine Learning and Data Mining 
•     IT for Education 
•     Animation and Multimedia 
•     Electrical Drive and Energy Conversion 
•     Industrial and Power Electronic 
•     Control System and Technology 
•     Intelligent Control System 
•     Image Processing 
•     Material and Electronic Devices 
•     Measurement and Instrumentation 
•     Mechatronics, Robotics and Automation 
•     Microelectronic Circuit and System
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•     New and Renewable Energy 
•     Telecommunication and Multimedia 
•     Applied Mathematics 
•     Green Manufacture 
 
2.    Topik Applied Business 
•     Statistic Modeling and Application 
•     Business Application 
•     Industrial Management 
•     Information System and Management 
•     Accounting 
 
Hasil dari seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
untuk mendukung terbentuknya industri manufaktur nasional yang unggul dan 
meningkatkan daya saing bangsa. 
 
 

Sungailiat, 18 Oktober 2017 
Panitia ABEC 2017 

 
 
 

M. Iqbal Nugraha, M.Eng. 
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Abstrak 

Keamanan pada pintu  merupakan hal yang sangat penting dalam  kehidupan sehari - hari. Dimana pintu 

berperan sebagai akses terhadap tempat atau barang yang bersifat privasi. Dengan menggunakan sistem 

voice recognition, diharapkan mampu menjaga keamanan pada pintu. Voice recognition adalah salah satu 

sistem yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui suaranya, dimana dengan voice recognition sebagai 

sistem kendali akses keamanan pintu ini dengan menggunakan suara. Input suara diproses melalui 

transformasi fast fourier transform Untuk mendapatkan nilai koefisien sinyal frekuensi. Koefisien tersebut 

kemudian dijadikan sampel dan diklasifikasikan dengan sinyal koefisien input. Pengujian sistem dilakukan 

dengan mengambil sampel suara secara langsung menggunakan mikrofon diruangan yang tidak kedap suara 

sebanyak 50 sampel; terdiri dari 5 subjek (orang) dan masing - masing memiliki 10 sampel suara. Sistem 

pengenalan suara mencapai 70%, dari 10 kali percobaan. 

 

Kata Kunci: Voice recognition, ARM CORTEX STM32 F401, Fast Fourier Transform. 

 

Abstract 

Security on the door is a very important thing in life everyday. Where is the door serves as access to the 

place or the nature of privacy. By using the voice recognition system, expected to keep security at the door. 

Voice recognition is one of the systems that can identify a person through his voice, where with voice 

recognition as a security door access control system using sound. The voice input was processed by the fast 

fourier transform in order to obtain signal coefficient of the signal frequency. The cooefficient is than made 

as samples and are classified with signal input coefficient. System testing is done by taking the samples 

sound directly using the microphone in a soundproof room not as many as 50 samples; consists of 5 subjects 

(people) and each have 10 sample sound. Voice recognition accuracy reaches 70 %. 

 
Keywords: Voice recognition, ARM CORTEX STM32 F401, Fast Fourier Transform 

 

1. Pendahuluan 

Teknologi voice reconition saat ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Banyak aplikasi – aplikasi yang telah dihasilkan 

dari pengenalan ucapan tersebut. Dari 

perkembangan teknologi pengolahan sinyal 

suara ini muncullah ide untuk membuat suatu 

system kendali akses keamanan pintu 

menggunakan suara manusia. 

Kemajuan teknologi dalam bidang 

pengolahan sinyal digital (Digital Signal 

Processing) telah membawa dampak positif 

dalam kehidupan manusia. Pengolahan sinyal 

digital telah banyak digunakan dalam berbagai 

aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi-aplikasi 

tersebut meliputi teknik pengenalan suara, 

kompresi sinyal (data, gambar), dan juga televisi 

dan telepon digital (Gunawan dan Juwono, 

2012). 

Voice recognition adalah salah satu sistem 

yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui 

suaranya. Dimana voice recognition terbagi 

menjadi dua jenis, speech recognition dan 

speaker recognition. Speech recognition 

merupakan salah satu bidang pengenalan pola 

yang berkaitan dengan pemprosesan sinyal 

suara. Berbeda dengan speaker recognition 

yang mengenali siapa pembicara yang 

mengucapkan kata atau kalimat tersebut. Dalam 

speaker recognition, data penting yang 

terkandung dalam sinyal suara diekstrak untuk 

kemudian diolah menjadi informasi yang dapat 

digunakan untuk proses lebih lanjut.  

Dalam voice recognition diperlukan suatu 

algortima pembelajaran mesin untuk melakukan 

ekstaksi pola atau ciri suara dengan mempelajari 

ciri – ciri suara sebelumnya. 

 

2. Landasan Teori 

Dimensi utama pada tugas akhir ini adalah: 

1
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2.1 Voice Recognition 

Pengenalan suara (voice recognition) 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu speech 

recognition dan speaker recognition. Speech 

recognition adalah proses yang dilakukan 

untuk mengenali kata yang diucapkan oleh 

seseorang tanpa mempedulikan identitas orang 

terkait. Speaker recognition yang merupakan 

pengenalan identitas yang diklaim oleh 

seseorang dari suaranya (ciri khusus dapat 

berupa intonasi suara, tingkat kedalaman suara, 

dan sebagainya).  

2.2 Perhitungan Fast Fourier Transform 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑  𝑥(𝑛) (𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
−

𝑁−1

𝑛=0

𝑗𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)….(1) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengujian Modul AGC Electret dan 

Analisa  

Modul AGC electret bekerja di range 

frekuensi 20 – 20.000Hz, Sehingga modul ini 

dapat digunakan untuk frekuensi suara, dimana 

range frekuensi suara berkisar 300 - 3400Hz. 

AGC Electret memiliki nilai DC Offset sebesar 

1.25V, sehingga cocok diaplikasikan untuk 

microkontroler yg tidak bisa membaca amplitudo 

negatif. Modul ini juga di lengkapi pilihan 

penguatan 40dB, 50dB dan 60dB, sehingga 

modul ini cukup untuk menguatkan suara dan 

menstabilkan suara yg keras. Pengujian 

dilakukan dengan memberikan input audio 

frekuensi 300Hz, 2000Hz, dan 3400Hz. Modul 

AGC Electret terlihat pada gambar Gambar 4.1, 

    

 Gambar 4. 1 Modul AGC Electret 

Gambar 4.2 dan 4.3 merupakan pengujian 

dengan input audio frekuensi 2000 Hz dan 3400 

Hz hasil pada data sesuai dengan frekuensi 

inputan yaitu 2000Hz dan 3400 Hz, Sehingga 

dapat dikatakan modul ini bekerja dengan baik. 

 

  

Gambar 4. 2 Output Frekuensi 2 KHz 

       

Gambar 4. 3 Output Frekuensi 3.4 KHz 

 

3.2 Pengujian Modul Ultrasonic dan Analisa 

Modul ultrasonic ini diaplikasikan untuk 

mendeteksi jarak objek didepannya, untuk 

pengujian modul ini dilakukan perbandingan 

antara pengukuran manual dan pembacaan dari 

sensor ultrasonic. Pengujian dilakukan dengan 

jarak 10 cm. dapat dilihat bahwa pengukuran yg 

didapatkan sangat akurat. Gambar 4.4 

merupakan pengukuran secara manual dan 

gambar 4.5 merupakan hasil pembacaan dari 

sensor ultrasonic 

 

Gambar 4. 4 Jarak Pengukuran Sensor Ultrasonic 
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Gambar 4. 5 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonic 

3.3 Analisis Pengolahan sinyal suara 

Dalam analisis pengolahan sinyal suara 

ini dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama 

adalah pre-processing, tahap kedua adalah 

tahap memproses sinyal berdasarkan 

frekuensi dengan Fast Fourier Transform, 

lalu data hasil dari proses FFT diambil 

bentuk fiturnya untuk proses matching. 

Secara umum proses pengolahan sinyal 

suara pada program ini mengikuti alur 

sesuai yang ditunjukan pada gambar 4 .6 

 

Pre-Processing

FFT

Matching

Eksekusi

Selesai

Mulai

Input 
Suara

 

Gambar 4. 6 Flowchart Pengolahan Sinyal Suara 

3.3.1 Pre-Processing 

Karena Sinyal suara yang diproses 

bersifat analog sehingga jika dilakukan 

pengolahan secara digital, sinyal suara tersebut 

harus dikonversi menjadi sinyal digital, berupa 

urutan angka dengan tingkat presisi tertentu yang 

dinamakan analog to digital conversion dengan 

menggunakan analog-to-digital (ADC). 

Sampling Kuantisasi Coding

 Gambar 4. 7 Proses Sampling Suara 

3.3.1.1 Sampling Suara dan Analisa 

Pengujian sampling dilakukan dengan 

mengambil sample 5 orang yang berbeda. 

Frekuensi sampling yang digunakan sebesar 

16000Hz. Untuk mencari time Frekuensi 

sampling. Dapat digunakan rumus: 
 

𝑇 =  
1

𝐹𝑠
 

Dimana: 

𝑇 =
1

16000𝐻𝑧
=  6.25 𝑥 10−5𝑠

= 62.5 us 

 

Delay pada program dapat kita masukan 

waktu 62.5us, Sehingga untuk satu 

sample dibutuhkan waktu 62.5us. Pada 

data sample yg diambil adalah sebanyak 

N = 4096 sample. 

 

Gambar 4.8 Data Sampling Suara 

 

Gambar 4.8 merupakan sampling suara 

orang yg berbeda, dimana terdapat suara a, 

b, c, d dan e, Dari gambar 4.5 terlihat setiap 

suara memiliki karakteristik yg unik. Dari 5 

suara mengucapkan kata yg berbeda, 

Dimana: 

 

3.3.1.2 Kuantisasi 

Proses ini adalah proses 

pengkonversian nilai analog ke dalam suatu 

nilai diskrit. Selama proses kuantisasi, ADC 

menkonversi setiap nilai analog ke dalam   

bentuk   diskrit.   Diambil suatu   input   sinyal   

analog   yang akan di kuantisasi, terlihat pada 

gambar 4.9 
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Gambar 4. 9 Sinyal Analaog yang dikuantisasi 

Dari hasil kuantisasi pada gambar 4.9 maka 

dapat diambil data suara hasil sinyal diskrit 

dengan diwakili sebagai nilai x(n) sebagai 

berikut: 

 
 

3.3.1.3 Coding 

Coding, pada proses ini, tiap nilai 

diskrit yang telah didapat, direpresentasikan 

dengan angka binary n-bit. Cara konversinya 

adalah dengan membagi bilangan desimal 

dengan bilangan biner dengan memperhatikan 

hasil sisa pembagian. 

 

Kode biner hasil coding tidak akan dimasukan 

dalam perhitungan proses selanjutnya, karena 

kode biner ini hanya dibaca oleh processor 

ARM Cortex STM32F401 untuk pembacaan 

suatu sinyal digital. 

 

3.3.2 Fast Fourier Transform dan Analisa 

FFT merupakan operasi matematika 

yang bertujuan untuk dekomposisi dari suatu 

sinyal domain waktu ke domain frekuensi. 

DFT dilakukan dengan 

mengimplementasikan sebuah transformasi 

dengan panjang vector N berdasarkan rumus: 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑  𝑥(𝑛) (𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
− 𝑗𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

𝑁−1

𝑛=0

 

 

Misal diambil data suara hasil 

kuantitasi sinyal diskrit dengan nilai f(x), 

sebagai berikut: 

Nilai diskrit x(n) sebanyak 4 data, 

 
 

sehingga dapat ditentukan nilai N = 4 

(banyak data), perhitungannya adalah: 
 

3.3.2.1 Data Hasil Fast Fourier Transform 

Pengujian Fast Fourier Transform 

(FFT), Jika frekuensi sampling yg digunakan 

16000Hz, maka frekuensi input maximum adalah 

8000Hz, Sesuai dengan syarat nyiquist. 
 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2 𝑥 𝐹 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 

Dimana 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2 𝑥 8000𝐻𝑧 = 16000𝐻𝑧 

Salah satu parameter dalam hasil FFT 

adalah resolusi, seberapa bagus untuk dapat 

mendeteksi frekuensi yang berbeda. Hal ini 

tergantung pada berapa banyak sampel yang 

diambil sebelum menghitung FFT.Untuk 

mencari resolusi FFT dapat digunakan rumus: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 =
𝐹𝑆

𝐹𝐹𝑇 𝑠𝑖𝑧𝑒
 

Dimana: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 =
16000

256
= 62.5𝐻𝑧 

Penelitian ini mengambil sebanyak 256 sampel, 

namun hanya 128 sampel yang valid. Dalam 

tugas akhir penulis menggunakan frekuensi 

sampling 16000Hz dan jika mengambil 256 

sampel, maka resolusi yang didapatkan 

16000/256 = 62.6Hz. Pada gambar 4.10 

merupakan hasil fft dari 5 suara orang yang 

berbeda, tampak setiap orang memiliki spektrum 

suara yg berbeda. Sehingga dari spektrum ini kita 

bisa membedakan siapa yg berbicara. 

 

Gambar 4. 10 Hasil FFT Input Suara 
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Gambar 4. 11 Hasil FFT Input Frekuensi 

Gambar 4.11 Merupakan hasil FFT dengan input 

frekuensi tunggal, Dimana pada pengujian 

pertama diberi input 500Hz, Hasil FFT Dominan 

pada N ke 8. Sehingga Untuk mencari Frekensi 

dapat digunakan rumus: 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖  
Dimana 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 = 8  𝑥 62.5 = 500𝐻𝑧 

Pengujian ke dua dengan frekuensi input 1000 

Hz. 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 = 16  𝑥 62.5 = 1000𝐻𝑧 

Pengujian ke tiga dengan frekuensi input 2000 

Hz. 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 = 36  𝑥 62.5 = 2250𝐻𝑧 

Pengujian ke empat dengan frekuensi input 3000 

Hz. 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 = 53  𝑥 62.5 = 3312.5𝐻𝑧 

Tabel 4. 2 Eror Hasil Fast Fourier Transform  

Input(Hz) Output FFT(Hz) Error (%) 

500 500 0% 

1000 1000 0% 

2000 2250 12.5 

3000 3312.5 10.41 

 

3.3.3 Proses Matching 

Tahap ini merupakan proses 

pencocokan data masukan terhadap data 

template. Table 4.2 terdapat data template dan 

input, pada tabel frekuensi suara yg dominan 

yaitu pada n ke 2, 3 ,4, 9 dan 10. Pada tugas akhir 

penulis menyimpan data template dalam variable 

array program Untuk proses matching dapat 

dilihat pada tabel, dalam proses matching hasil 

positif dan negative dipisahkan, jika input 

masukan cocok dengan template maka hasil yg 

didapatkan akan mendekati 0.  

 

 

 

 

Tabel 4. 2 Pencocokan Pola Suara 

n 

Data 

Input 

Data 

Template 

Hasil 

 

0 0 0 0 

1 1.9232 1.8984 0.0248 

2 22.1382 22.0112 0.127 

3 17.0366 16.0636 0.973 

4 12.6849 11.8702 0.8147 

5 6.7109 6.8945 -0.1836 

6 6.3995 6.2824 0.1171 

7 6.5743 6.6075 -0.0332 

8 7.8111 7.1738 0.6373 

9 11.3619 11.8229 -0.461 

10 6.8812 9.2434 -2.3622 

11 6.0578 8.1543 -2.0965 

12 2.745 5.5547 -2.8097 

13 3.2594 3.1252 0.1342 

14 2.4052 2.3462 0.059 

15 4.0406 4.4351 -0.3945 

16 2.9875 2.9057 0.0818 

17 3.1939 3.5507 -0.3568 

18 4.1362 4.1576 -0.0214 

19 2.297 2.4346 -0.1376 

20 1.8242 1.9411 -0.1169 

21 1.6822 1.4868 0.1954 

22 1.5087 1.8046 -0.2959 

23 1.4387 2.0015 -0.5628 

24 1.5712 1.8655 -0.2943 

25 1.6806 1.9081 -0.2275 

26 1.5031 1.669 -0.1659 

27 1.5574 1.1738 0.3836 

28 1.2104 1.0266 0.1838 

29 1.5801 1.875 -0.2949 

30 2.0342 1.459 0.5752 

31 1.1406 1.6417 -0.5011 

32 0.9236 1.0266 -0.103 

33 0.8513 1.1664 -0.3151 

34 0.8705 1.0017 -0.1312 

35 0.7743 0.9479 -0.1736 

36 0.7993 0.9057 -0.1064 

37 0.9069 0.9877 -0.0808 

38 0.7977 0.8785 -0.0808 

39 0.9748 0.9048 0.07 

40 0.7862 0.8834 -0.0972 

41 0.7926 0.7301 0.0625 

42 0.9936 0.9723 0.0213 

43 0.7581 0.7935 -0.0354 

44 1.1634 1.0668 0.0966 

45 1.0317 1.0254 0.0063 

46 1.131 1.1948 -0.0638 

47 1.089 1.1382 -0.0492 
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n 

Data 

Input 

Data 

Template 

Hasil 

 

48 0.9419 1.2338 -0.2919 

49 0.9823 1.191 -0.2087 

50 0.7227 0.8039 -0.0812 

51 1.233 0.7146 0.5184 

52 0.7762 0.9819 -0.2057 

53 0.7852 0.8011 -0.0159 

54 0.967 0.995 -0.028 

Positif 5.082 

Negatif -13.3837 

 

Setelah didapatkan hasil penjumlah 

postif dan negative, lalu dibandingkan dengan 

nilai threshold. Pada program nilai threshold 

adalah 15. Sehingga Jika Positif <= 15 dan min 

>= -15, maka suara dikenali.   

 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data penelitian dan analisis 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat keberhasilan system 

pengenalan suara adalah 70%. 

2. Suara pada lingkungan sekitar sangat 

berpengaruh pada sistem pengenalan. 

3. Algoritma fast fourier transform 

berhasil diterapkan dalam voice 

recognition. 

 

 

 

4.2 Saran  

Dari penelitian yang telah dilakukan, 

penulis memberikan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya 

1. Disarankan menggunakan algoritma 

jaringan syaraf tiruan. 

2. Disarankan menggunakan band pass 

filter 

3. Penggunaan metode Transformasi 

mungkin dapat diganti dengan metode 

yang lain seperti LPC, MFCC dan 

transformasi fourier yang lain. 
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Abstrak - Gas biogenik adalah gas metana (CH4) yang sangat umum ditemukan di permukaan bumi, Gas 

biogenik terbentuk akibat proses biogenisasi yang terjadi pada temperatur rendah dan permukaan dangkal, 

sehingga disebut juga gas dangkal. Salah satu perairan di Provinsi Riau yang sedimen dasar lautnya  

mengandung gas biogenik, adalah Perairan di Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat empat 

sumur gas aktif saat ini di Pulau Topang, yaitu:Dusun makmur (satu sumber di Parit Bintang (halaman 

Mushalla); Dua sumber di Parit Jawa, di dekat sdn 12 Topang dan di dekat mts Syarif Hidayahtullah) dan satu 

sumber di Parit MayangDusun Cinta Damai. Dengan melihat kondisi dilapangan gas biogenik belum 

dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga terbuang percuma maka dilakukan penelitian dengan menyalurkan gas 

biogenik kerumah masyrakat untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan melalui proses pipaniasai. Hasil 

penelusuran dan beberapa pelaksanaan pengeboran, maka sumber yang menjadi perioritas dalam kegiatan ini 

adalah sumber gas yang berada di Parit Jawa-Dusun Makmur di dekat SDN 12 Topang dengan koordinat 

0o44’16.3”N dan 103o05’49.77”E. Dari hasilpenelitian ini didapatkan bahwa gas biogenik di lokasi tersebut 

diperoleh sebesar 6 m3/hari atau 180 m3/bulan sehingga dapat  dialiri pipa gas sebanyak 7 rumah.  

   

Kata Kunci: Gas, Biogenik, pipanisasi 

 

Abstract - Biogenic gas is a methane gas (CH4) which is very commonly found in the earth's surface. Biogenic 

gas is formed by biogenisation process that occurs at low temperature and shallow surface, so-called shallow 

gas. One of the waters in Riau Province whose bottom seabed sediments contain biogenic gas is the waters in 

Pulau Topang of  Meranti Island Regency. There are four currently active gas wells on Pulau Topang, namely: 

Dusun Makmur  (one source in Parit Bintang ) (Mushalla yard),  two located in Parit Jawa near SDN 12 Topang 

and Mts Syarif and the other one is in Parit Mayang Dusun Cinta Damai. The four biogenic gas field have not 

been exploited by the community yet so that it became wateless. The research is done by distributing biogenic 

gas to the community home to be utilized in accordance with the needs through the pipeline process. Result of 

search and some drilling, it is prioritized to do exploration the well in  Parit Jawa - Dusun Makmur near SDN 12 

Topang with coordinate 0o44’16.3”N and 103o05’49.77”E.  From the results of this study found that biogenic gas 

at the location obtained at 6 m3 / day or 180 m3  month so that it can be pipe gas as much as 7 homes. 

   

Kata Kunci: Gas, Biogenic, pipeline process 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Iversifikasi energi menjadi tren baru 

untuk mengurangi ketergantungan 

energi nasional terhadap suplai  

minyak bumi dan  kebijakan energi dibanyak 

negara di samping efisiensi energi 

(penghematan energi) yang dilakukan secara 

terstruktur. Penggunaan energi terbarukan 

menjadi salah satu kebijakan yang harus 

diambil jika suatu negara yang menginginkan 

terjaganya stabilitas perekonomiannya. 

Berbagai sumber energi telah ditemukan 

seperti energi matahari, energi angin, energi 

laut hingga energi nuklir.  

Dengan maraknya penggunaan energi secara 

berlebihan maka pemerintah Republik 

Indonesia melalui kementrian energi dan 

sumber daya mineral (ESDM) membuat 

regulasi tentang arah kebijakan energi 

nasional. Ada 3 regulasi terkait dengan 

kebijakan energi nasional yaitu (1) Bauran 

Energi ; (2) PERPRES No. 5/2006 dan (3) Visi 

25/25. Dari regulasi tersebut terdapat 

persentasi penggunaan jenis energi yang dapat 

D 
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dilihat pada gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1. Arah Kebijakan Energi Nasional 

(Sumber: Kemesdm, 2011) 

 

Dengan semakin menipisnya persediaan 

minyak bumi dan semakin sulitnya mencari 

lokasi baru dari reservior, dibutuhkan 

sumberdaya energi alternatif yang lain seperti 

gas. Alternatif energi gas ini membutuhkan 

penanganan khusus sebelum akhirnya bisa 

digunakan manusia pada beberapa dekade 

kedepan. Ekplorasi gas yang telah dilakukan 

selama ini pada umum nya bertujuan untuk 

mendapatkan gas hidrokarbon pada lapisan 

bertemperatur tinggi. disamping gas 

hidrokarbon, jenis gas yang potensial 

digunakan sebagai sumber energi adalah gas 

biogenik. 

Disamping gas hidrokarbon, jenis gas lain 

yang potensial digunakan sebagai sumber 

energi adalah gas biogenik. Gas biogenik 

terbentuk akibat proses biogenisasi yang 

terjadi pada temperatur rendah dan permukaan 

dangkal, sehingga disebut juga gas dangkal. 

Gagasan pemanfaatan gas dangkal ini, bermula 

dari temuan gas tersebut di muara sungai 

Yangtse, Cina, yang telah berhasil digunakan 

untuk gasifikasi suatu desa pesisir. Di Cina, 

gas dangkal tersebut (20 – 50 meter bawah 

dasar laut) telah dieksploitasi dan disalurkan 

untuk masyarakat setempat dan industri-

industri kecil di pedesaan. Produksi gas 

dangkal ini pada satu sumur dapat mencapai 

5000 m per hari dan bahkan sebuah sumur 

dengan tingkat produksi 3000 m per hari telah 

dimanfaatkan selama tiga tahun berturut-turut 

tanpa habis-habisnya. Diharapkan, dengan 

mengacu pada Cina ini, Indonesia akan dapat 

juga memanfaatkan potensi gas biogenik  yang 

tersebar pada laut dangkal dekat muara-muara 

sungai besar di seluruh perairan Indonesia 

(sumber).  

Salah satu perairan di Provinsi Riau yang 

sedimen dasar lautnya diduga mengandung gas 

biogenik, adalah Perairan di Pulau Topang 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan 

laporan survey dan pemetaan energi biogenik 

pada formasi alluvial di Kabupaten Meranti 

(2012), Masterplan EBT Pulau Topang (2013) 

dan penelitian indikasi keterdapatan gas 

biogenik pesisir dan laut Pulau Topang 

Kabupaten Kepulauan Meranti (2015), wilayah 

daratan dan pesisir pantai (laut) Pulau Topang 

terdapat potensi gas biogenik. Sebaran gas 

biogenik tersebut perlu ditindak-lanjuti 

sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat 

khususnya untuk Pulau Topang. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kondisi Geologi Pulau Topang 

Geologi pulau topang disusun berdasarkan peta 

geologi lembar siak indraputra & tanjung 

pinang, sumatera (Cameron dkk, 1982 dalam 

Balitbang Prov. Riau 2013). kondisi geologi 

sekitar pulau topang adlah endapan aluvium 

muda dan endapan aluvium tua. di Pulau 

Topang seluruhnya merupakan endapan 

aluvium muda membentuk lahan gambut dan 

hutan pantai seperti pada gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.1. Peta geologi Pulau Topang dan 

sekitarnya 

(Sumber: Balitbang Prov. Riau 2013) 

 

 

2.2. Gas Biogenik 

Gas Biogenik sering kali muncul di permukaan 

rawa dan sawah, sehingga gas ini sering juga 

disebut sebagai gas rawa maupun gas sawa. 

karakteristik dari gas biogenik ini yaitu tidak 

berbau, bertekanan rendah, mudah terbakar 

dan muncul di area yang luas sebagai 

rembesan gas. Gas ini terakumulasi di bawah 
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pemukaan tanah di dalam poke gas (kantong 

gas) sehingga tidak menyebar luas seperti pada 

cekungan gas alam pada umumnya. Gas 

biogenik adalah gas methan (CH4) yang 

menyebar luas di bawah permukaan tanah dan 

mudah ditemui di berbagai lokasi. 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Penentuan Sebaran Prospek Gas Biogenik 

Penentuan sebaran prospek gas Biogenik di 

Pulau Topang telah dilakukan oleh  Pusat 

Penelitian  dan Pengembangan Geologi 

Kelautan (P3GL), Badan Penelitian dan 

Pengembangan Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral pada tahun 2015. 

 

 
 

Gambar 3.1. Penyebaran daerah prospek gas 

biogenik di P. Topang dan perairan sekitarnya. 

(Sumber: Raharjo dkk, 2015) 
 

3.2. Penentuan Titik Lokasi Gas Biogenik di 

Pulau Topang 

Penentuan titik lokasi Gas Biogenik yang 

berada didaratan Pulau Topang sudah 

dilakukan penelitian oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Propinsi Riau pada tahun 2015. 

 
Gambar 3.2  Lokasi gas biogenik di Pulau Topang 

(Sumber: Balitbang Provinsi Riau. 2013) 

 

3.3. Desain Perangkat Pipanisasi Gas Biogenik 

Kajian yang dilakukan pada penelitian ini 

berkaitan bagaimana mendesain sebuah 

peralatan yang mampu menampung gas 

biogenik dan menyalurkan melalui  proses 

pipanisasi sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai energi alternatif untuk rumah tangga 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian pipanisasi gas 

biogenik pulau topang terlihat pada gambar 3.3 

dengan rincian sebagai berikut: 

- Penentuan titik galian sumur gas. 

- Penggalian sumur gas. 

- Gas mengalir kedalam tabung penampung 

melalui pipa dari sumur produksi. 

- Gas metan yang diperoleh dikompres 

ditangki penyimpanan yang terbuat dari 

fiberglass mengunakan membran 

kompresor dengan tekanan 2-6 bar. 

- Dari tangki penyimpanan, selanjutnya gas 

metan dapat dialirkan ke rumah-rumah 

penduduk sebagai bahan bakar melalui 

pipa. 

- Untuk menghindari penyumbatan pada 

sumur produksi gas setiap 1 bulan sekali 

sumur dibersihkan dengan menghidupkan 

pompa pembersih. 
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Gambar 3.3. Flowcart kegiatan pipanisasi gas biogenik Pulau Topang 

 

3.3.1. Rancangan Kebutuhan Gas Rumah 

Tangga 

Dalam penelitian ini rumah yang akan dialiri 

gas biogenik maksimum 5 rumah untuk 

keperluan memasak. Berdasarkan data empiris 

dan hasil survey Pertamina, kegiatan memasak 

1 (satu) keluarga menghabiskan rata-rata 3 kg 

LPG/mingguatau 0,43 kg/ hari.Gas 

biogenikmemiliki kesamaan unsur utama 

dengan biogas yaitu gas metan (CH4), 

Kesetaraan energi biogas/gas biogenik (CH4 > 

70%) tiap 1 m3 setara dengan 0.48 kg LPG.Jadi 

kebutuhan gas biogenik yang diperlukan untuk 

memasak 1 (satu) keluarga sebanyak 0,43 kg/ 

0.48kg x 1 m3 = 0,89 m3/hari atau 4,45 m3/hari 

untuk 5 rumah. 

 

 

3.3.2. Volume Tabung Penampung Gas 

Biogenik 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, 

kebutuhan gas biogenik untuk keperluan 

memasak 5 rumah sebanyak 4,45 m3 ≈ 5 m3per 

hari maka volume tabung penampung gas 

biogenik diperlukan 5 m3. Dengan volume 

tabung 5 m3 ini, akan menampung gas dengan 

volume yang sama 5 m3karena tekanan dalam 

tabung 1 atm/1,01325 bar (tekanan standar). 

 

3.3.3. Volume Tabung Kompres 

Berdasarkan data dari kencana online 

(kencanaonline.com) tiap tabung BizGas 55 L 

(0,055 m3) pada kompresi 200 bar, akan 

mampu menyimpan sekitar 10 m3 biometan 

(biogas murni). Jika gas tersebut dikompres ke 

tabung lain dengan tekanan6 bar maka volume 

tabung gas yang dibutuhkan adalah 200 bar/6 

bar x 0,055 m3 = 1,8 m3. Dalam penelitian 

ini,gas biogenik dalam tabung penampung (1 

atm/1.01325 bar) dikompres dengan tekanan 6 

bar kedalam tabung penyimpanan, maka 

volume tabung penyimpan yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan memasak 5 rumah 

tangga adalah 1 bar/6 bar x 5 m3 = 0,8 m3 ≈ 1 

m3 

 

3.3.4. Penggalian sumur gas 

Titik sumber gas biogenik diperoleh 

berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 

lembaga penelitian Universitas Riau (2012) 

dan Pusat penelitian dan pengembangan 

geologi kelautan (P3GL)  Badan Litbang 

Energi dan sumber daya mineral (2015). 

Terdapat empat sumur gas aktif saat ini di 

Pulau Topang, yaitu: 

1. Dusun Makmur terdapat tiga sumber gas: 

- Satu sumber di Parit Bintang (halaman 

Mushalla) 

- Dua sumber di Parit Jawa, di dekat SDN 

12 Topang dan di dekat MTS Syarif 

Hidayahtullah. 

2. Dusun Cinta Damai satu sumber di Parit 

Mayang. 
 

3.4. Desain Peralatan dan Peta Sebaran Rumah 
Penduduk  

3.4.1. Desain peralatan 

Rancangan peralatan pipanisasi gas biogenik 

Pulau Topang yang akan didistribusikan ke 

rumah penduduka sebagai berikut: 

 

  Gambar 3.4. Sketsa Penampung Gas Biogenik  
 

Penentuan 
galian titik 
sumur gas

Proses 
pengeboran

Sumur gas
Tabung 

penampung gas

Kompresor
Tabung 

kompres
Pipanisasi

Rumah 
masyarakat
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gas biogenik 

3.4.2. Sebaran Rumah 

Dusun Makmur yang direkomendasikan untuk 

tempat kegiatan pilot project ini terdapat 198 

KK (705 Jiwa), terdapat beberapa rumah 

ibadah (mushalla dan Mesjid) dan satu Sekolah 

Dasar (SDN 12). Titik sumur gas berada di 

sekolah SDN 12 Topang tersebut dengan 

sebaran rumah penduduk disekitarnya. 

Distribusi pipa dari sumber gas ke rumah 

penduduk disajikan pada gambar 3.2. 

 

 
Gambar 3.5. Sebaran rumah dan jaringan distribusi 

pipa gas biogenik 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Penggalian dan pengeboran sumur gas 

Kajian teknis dimulai dengan melakukan 

pengeboran sumur gas dibeberapa titik seperti 

terlihat pada gambar 4.1. Dari hasil 

penelusuran dan beberapa pelaksanaan 

pengeboran, maka sumber yang menjadi 

perioritas dalam kegiatan ini adalah sumber 

gas yang berada di Parit Jawa-Dusun Makmur 

di dekat SDN 12 Topang dengan koordinat 

0o44’16.3”N dan 103o05’49.77”E.  

 

4.2. Tanki Kompresi Menggunakan Bahan 

Komposit 

Komposit adalah material yang tersusun atas 

campuran dua atau lebih material dengan sifat 

kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan 

sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat 

berbeda dengan material-material 

penyusunnya. Pada peneltian material 

komposit yang digunakan sebagai tangki 

adalah fiberglass. Fiberglass adalah sebuah 

campuran dari dua atau lebih bahan yang 

memiliki sifat ditingkatkan keunggulan dari 

bahan individu pembentuknya. Secara khusus 

dalam komposit, polimer selalu diperkuat 

dengan serat. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan material yang memiliki kekuatan 

lebih tinggi dan atau kekakuan lebih dari 

polimer aslinya.  

 

Dalam penelitian ini komposit yang digunakan 

adalah Polimer Matrix Composites (Komposit 

matrik polimer) atauFRP (Fibre Reinforced 

Polymer or Plastics). Material utama dari 

komposit ini adalah resin, serat glas (matt), 

woven roving (WR) dan katalis sebagai bahan 

untuk mempercepat proses pengeringan. 

Pembuatan Fiberglass dibagi menjadi 3 

tahapan: 

a. Membuat cetakan tanki 

Cetakan tanki mengunakan bahan dasar kayu 

sebagai kerangka dan teriplek sebagai bahan 

untuk menutupi dinding tanki. Cetakan tanki 

ini ukurannya adalah tinggi 1000 mm, 

diameter tanki 1000 mm, dimana cetakan 

dibuat dengan metode cetakan positif. Cetakan 

dibagi menjadi empat bagian di setiap 

penyambungan diberi jarak 20 mm dengan 

maksud untuk memudahkan dalam pelepasan 

cetakan dengan tanki yang sudah dilakukan 

laminasi fiber. 

b. Prosess laminasi fiber 

Langkah pertama ialah memoles permukaan 

cetakan dengan menggunakan mirror (untuk 

pelicin dan pengkilap) dan dikerjakan memutar 

sampai lapisannya benar-benar rata. Supaya 

dihasilkan produk yang lebih baik, perlu 

ditunggu beberapa saat sampai pelicin tersebut 

menjadi benar-benar kering.Untuk 

mempercepat proses pengeringan, dapat 

dijemur di atas terik matahari.Bila mirror 

sudah terserap, permukaan cetakan dilap 

dengan kain bersih sehingga 

mengkilap.Berikutnya permukaan cetakan 

dioleskan PVA untuk menjaga agar permukaan 

cetakan tidak lengket dengan Fiberglass hasil. 

 

Supaya kualitas Fiberglass yang dibuat  

kuat,maka campuran bahan untuk master 

cetakan sebaiknya lebih tebal dari pada 

Fiberglass hasil, dengan ukuran sekitar 2-3 mm 

atau dilakukan 3-4 kali pelapisan. 
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c. Finishing 

Pada langkah finishing/penyempurnaan, 

dilakukan pengamplasan permukaan 

Fiberglass, pendempulan, dan pemasangat 

perlengkapan tanki gas biogenik, hasil Tanki 

kompres yang sudah dilengkapi niple dan siap 

dipakai terlihat pada gambar 4.2. 

 

     

 
4.1Tanki kompres yang sudah dilengkapi niple 

  

 

4.3.  Pemasangan Komponen Peralatan 

a. Pemasangan Tanki Pengepung 

Ketika 2 pipa PVC 5" dipasangkan pada sumur 

bor dan masih ada rembesan gas biogenik yang 

keluar dari pipa tersebut, untuk mengepung 

supaya gas biogenik tidak ada yang terbuang 

maka sumur tersebut dikepung dengan 

menggunakan tanki 1.000 liter yang ditanam 

pada kedalaman 1 meter dan di cor pada 

kelilingnya. Pada Tanki pengepung 

dipasangkan alat ukur manometer untuk 

mengetahui tekanan pada dalam tanki tersebut.  

b. Pemasangan Tanki Pengumpul 

Tanki pengumpul yang digunakan adalah 2unit 

tanki 2.000 liter yang posisinya sejajar dengan 

posisi tanki pengepung. Tanki mendapat 

saluran gas biogenik yang berasal dari tanki 

pengepung menggunakan pipa 1 inchi. dan 

untuk menghubungkan satu tanki pengumpul 

dengan tanki pengumpul kedua menggunakan 

pipa 1 inchi pada bagian bawah dan atas tanki. 

c.  Pemasangan Tanki Kompressi dan 

komperesor 

Tanki kompressi yang digunakan adalah tanki 

tempahan fiber dengan kapasitas 1 M3. 

Sebelum gas biogenik dihubungkan ke tanki 

komperessi terlebih dahulu gas yang berasal 

dari tanki pengumpul dikompres menggunakan 

kompresor dengan penghubungnya selang 1/2 

inchi dan kompressi yang dilakukan sebesar 6 - 

7 Bar. 

 

4.4. Pendistribusian Gas Ke Rumah Tangga 

Pendistribusian gas ke rumah-rumah penduduk 

di wilayah parit jawa (SDN 12) dilakukan 

mulai dari titik sumur gas (0o44’16.3”N dan 

103o05’49.77”E) sampai ke rumah penduduk, 

dengan syarat potensi gas yang ada tekanannya 

kuat mencapai ke rumah penduduk terjauh. 

Gas yang keluar dari Well Head (kepala 

sumur) dialiri ke tabung penampung (5 kubik) 

kemudian dikompres dengan menggunakan 

kompresor ke dalam tanki penyimpan dengan 

tekanan 2-6 bar untuk mendapatkan volume 

mampat sebesar 1 kubik. Dari tanki penyimpan 

ini kemudian didistribusikan kerumah tangga 

dan genset melalu selang/pipa 0,5 inchi. 

 

4.5. Kajian Keeokonomian 

Analisa keekonomian dalam pengembangan 

gas biogenik adalah untuk mengetahui apakah 

pegembangan gas biogenik layak secara 

ekonomis atau tidak. Berdasarkan data empiris 

dan hasil survey Pertamina, kegiatan memasak 

1 (satu) keluarga menghabiskan rata-rata 3 kg 

LPG/minggu atau 0,43 kg/ hari.Gas biogenik 

memiliki kesamaan unsur utama dengan biogas 

yaitu gas metan (CH4), Kesetaraan energi 

biogas/gas biogenik (CH4 > 70%) tiap 1 m3 

setara dengan 0.48 kg LPG. Jadi kebutuhan gas 

biogenik yang diperlukan untuk memasak 1 

(satu) keluarga sebanyak 0,43 kg / 0.48 kg x 1 

m3 = 0,89 m3/hari atau 26,7 M3/bulan. Dan 

hasil perhitungan dilapangan bahwa gas 

diperoleh sebesar 6 M3/hari atau 180 

M3.bulan. maka dari perhitungan diatas rumah 

yang dapat dialiri pipa gas sebanyak 7 rumah. 

Kemungkinan rumah yang bisa dialiri masih 

banyak lagi karena data yang digunakan atau 

disurvey pertamina sebagian besar adalah 

masyarakat perkotaan dan gas yang digunakan 

adalah Gas LPG. 

 

Biaya yang dikeluarkan masyarakat dan 

pemerintah, Jika pemakaian masyarakat 

sebanding dengan 0,43 Kg/hari, maka dapat 
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dihitung kemanfaatan dari biaya yang 

dikeluarkan masyarakat dan pemerintah. 

a. Asumsi pemakaian masyarakat dengan Gas 

LPG 3 Kg, penggunaan masyarakat 

sebanyak 4 tabung. 

b. Harga Gas LPG 3 Kg adalah Rp. 30.000,- 

c. Penggunaan 7 KK adalah 28 tabung 

d. Biaya yang dikeluarkan masyarakat adalah 

sebesar Rp. 840.000/bulan atau 

10.080.000/tahun. 

e. Subsidi pemerintah Rp 8.478  setiap tabung 

atau Rp. 2.848.608 pertahun. 

 

Dari kegiatan diatas terdapat dua jenis 

penghematan yakni :  

a. Penghematan yang dirasakan oleh 

penduduk sebesar Rp. 10.080.000 / tahun 

b. Penghematan yang dirasakan oleh 

pemerintah sebesar Rp. 2.848.608 / tahun. 

c. Penghematan total (masyarakat + 

pemerintah) yakni Rp. 12.928.608 / tahun. 

 

Perhitungan diatas menggunakan asumsi yang 

sangat boros, karena hasil survey secara 

langsung kemasyarakat, penggunaan LPG 3 

Kg mampu untuk keperluan 10 hari. Jadi 

penggunaan Gas oleh masyarakat 0,3 m3/hari. 

Dengan demikian jumlah KK yang mampu 

disalurkan gas biogenik sebanyak 10 rumah 

dan tentunya lebih banyak lagi penghematan 

yang bisa diperoleh baik dari sisi masyarakat 

maupun pemerintah. 

V. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

kesimpulan yang bisa diambil adalah : 

a. Dari empat titik sumur yang dilakukan 

pengeboran dan pembersihan hanya satu 

yang dapat dikembangkan untuk proses 

pipanisasi yaitu di Parit Jawa (SDN 12) 

Desa Makmur. Pilihan ini disebabkan 

tekanan dan gejolak air lebih besar dari 

yang lainya.  

b. Dari hasil pengeboran dan pipanisasi gas 

biogenik di pulau Topang sangat 

menungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar alternatif.  

c. Riau memiliki potensi gas biogenik yang 

sangat besar khususnya yang berada di 

pesisir dan pulau-pulau endapan. 

Penelitian ini terdapat beberapa pembaharuan 

yang mungkin bisa dilakukan pada masa 

mendatang diantaranya Melakukan kajian 

volume cadangan gas biogenik di Pulau 

Topang dan daerah daerah lain di Propinsi 

yang memiliki potensi gas biogenik, sehingga 

bisa menentukan lifetime pemanfaatan gas. 

Disamping itu diharapkan bisa membuat 

volume Tanki Kompresi lebih diperbesar, 

sehingga mampu mengaliri gas untuk banyak 

rumah. 
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Abstrak  –  Sistem kerja Pembangkit listrik Tenaga Angin  ini secara sederhana memanfaatkan angin 

sebagai penggerak turbin kemudian dikonversikan menjadi energi listrik, namun listrik yang dihasilkan adalah 

berupa arus bolak balik karena menggunakan generator AC, oleh karena itu dibutuhkan rangkaian penyearah 

untuk merubah tegangan AC ke DC. Dengan demikian arus AC yang dihasilkan akan dikonversikan oleh 

rangkaian penyearah untuk mendapatkan arus searah dan berfungsi sebagai charger sebelum di masukkan ke 

baterai, sebagai media penyimpanan tegangan. Setelah itu arus DC dari baterai diubah kembali ke arus AC 

dengan menggunakan alat inverter, karena yang diinginkan adalah arus AC. Keluaran dari inverter masih ada 

error sebesar 20% dengan 240 V tanpa beban. 

Kata Kunci : inverter, full bridge, PLTA, penyearah 

 

Abstract – The simple principle of wind power plant is use wind as main exciter to rotate the turbine. The turbine 

convert wind to electric energy. The output signal is alternating (AC) current. This current was changed to direct 

current (DC) by rectifier circuit. The DC current was used as charge the energy storage, battery. Next step, the DC 

current from battery convert to AC current using inverter circuit. The result of inverter shows that the error is 20% 

with 240V no load. 

Keywords : inverter, full bridge, wind power, rectifier 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan. 

Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (International 

Energy Agency-IEA), hingga tahun 2030 permintaan 

energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata 

mengalami peningkatan sebesar 1,6% pertahun. Sekitar 

80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari 

bahan bakar fosil, utamanya BBM [1]. Untuk 

menghadapi meningkatnya kebutuhan hidup, makin 

berkurangnya bahan bakar fosil (batubara, gas, minyak) 

dan sumber daya manusia yang makin meningkat di 

masa depan maka diperlukan produksi energi listrik 

yang makin besar pula. Selain itu, pembakaran bahan 

bakar fosil menyebabkan pelepasan gas-gas efek rumah 

kaca yang membahayakan dan akan menyebabkan 

pemanasan global. Untuk itu, makin berkembangnya 

pembangunan dan penelitian tentang energi altenatif 

yang bertujuan untuk pengembangan energi 

berkelanjutan yang menghasilkan sedikit efek 

lingkungan, dampak kesehatan, dan memungkinkan 

untuk memproduksi listrik tersebut pada masa depan   

Sistem kerja PLT Angin  ini secara sederhana 

memanfaatkan angin sebagai penggerak turbin 

kemudian dikonversikan menjadi energi listrik, namun 

listrik yang dihasilkan adalah berupa arus bolak balik 

karena menggunakan generator AC, oleh karena itu 

dibutuhkan rangkaian penyearah untuk merubah 

tegangan AC ke DC. Dengan demikian arus AC yang 

dihasilkan akan dikonversikan oleh rectifier untuk 

mendapatkan arus searah dan berfungsi sebagai charger 

sebelum di masukkan ke baterai/aki, sebagai media 

penyimpanan tegangan. Setelah itu arus DC dari baterai 

diubah kembali ke arus AC dengan menggunakan alat 

inverter, karena yang diinginkan adalah arus AC. [2].  

Dengan adanya Perancangan Rangkaian Inverter untuk 

PLT Angin ini maka tegangan DC yang dihasilkan oleh 

Aki dapat diubah menjadi tegangan AC sehingga dapat 

menghidupkan Lampu dengan stabil. 

 

2. PRINSIP KERJA PEMBANGKIT LISTRIK 

TENAGA ANGIN  

 

Pembangkit listrik tenaga angin adalah energi baru 

terbarukan yang menggunakan sumber tenaga angin 

sebagai penggerak generatornya untuk menghasilkan 

listrik. Dalam perancangan suatu PLT Angin beberapa 

komponen utama yang diperlukan adalah generator, 

baling-baling, inverter, battery charger, baterai/aki 

untuk penyimpan arus listrik, tiang/menara dan 

instalasi kebel listrik. 

 

Energi listrik yang dihasilkan oleh generator, berupa 

tegangan yang fluktuatif atau tidak konstan akibat 

fluktuasi masukan yakni kecepatan angin yang 

berubah-ubah di sepanjang waktu. Agar tegangan 

tersebut menjadi “layak pakai”, fluktuasinya harus 

dibuat sekecil mungkin (konstan). Hal tersebut dapat 

dicapai dengan menggunakan media-antara berupa 

baterai/aki. Tegangan AC fluktuatif di terminal 

generator, disearahkan (bentuk tegangan dikonversi 

dari AC ke DC) lalu kemudian disimpan ke dalam 

baterai melalui sistem penyearah dan penyimpan 

(rectifier dan charger). Selanjutnya, beban DC dapat 

memperoleh suplai energi yang sudah konstan secara 

langsung dari terminal baterai. Beban yang 

membutuhkan tegangan AC, harus mendapatkan suplai 

daya dari sistem pengubah bentuk tegangan DC ke AC 
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(inverter). Dengan demikian inverter tersebut akan 

menghasilkan arus AC yang dapat digunakan untuk 

men-suplai sebuah beban AC. 

 

 

Gambar 1 Diagram Blok Sistem 

Inverter adalah perangkat elektronika yang 

dipergunakan untuk mengubah tegangan DC (Direct 

Current) menjadi tegangan AC (Alternating Curent). 

Output suatu inverter dapat berupa tegangan AC 

dengan bentuk gelombang sinus (sine wave), 

gelombang kotak (square wave) dan sinus modifikasi 

(sine wave modified). Sumber tegangan input inverter 

dapat menggunakan baterai, tenaga angin, atau sumber 

tegangan DC yang lain. Inverter dalam proses 

mengubah tegangn DC menjadi tegangan AC 

membutuhkan multivibrator. 

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat 

memindahkan dan mengubah energi listrik satu atau 

lebih rangkaian listrik satu atau lebih rangkaian listrik 

ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gendeng 

magnet berdasarkan prinsip induksi-elektromagnet. 

Transformator terdiri dari 3 komponen pokok yaitu: 

kumparan pertama (primer) yang bertindak sebagai 

input, kumparan kedua (sekunder) yang bertindak 

sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk 

memperkuat medan magnet yang dihasilkan. 

Aki  adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi 

(umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. 

Fungsi Aki adalah seebagai alat untuk menghimpun 

tenaga listrik (dipakai pada mesin mobil dsb), penghasil 

dan penyimpan daya listrik hasil reaksi kimia, dan 

peranti untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga 

kimia atau sebaliknya. 

Baterai secara umum di kategorikan dalam 2 jenis, 

yakni baterai basah dan  kering. baterai basah, media 

penyimpan arus listrik ini merupakan jenis paling 

umum digunakan. baterai jenis ini masih perlu diberi 

air aki yang dikenal dengan sebutan accu zuur.  

Baterai kering, baterai jenis ini tidak memakai cairan, 

mirip seperti batere telpon selular. baterai ini tahan 

terhadap getaran dan suhu rendah. baterai jenis ini sama 

sekali tidak butuh perawatan, tetapi rentan - terhadap 

pengisian berlebih dan pemakaian arus yang sampai 

habis, karena bisa merusak sel-sel penyimpanan 

arusnya. 

 

 

3. PERANCANGAN SQUARE WAVE FULL 

BRIDGE INVERTER  
 

Rangkaian inverter gelombang penuh dengan bentuk 

gelombang keluaran kotak dapat dilihat pada gambar 2 

di bawah. 

Gambar 2 Rangkaian dasar square wave inverter 
 

Dari gambar 2 terlihat bahwa digunakan 4 buah 

MOSFET sebagai saklarnya, dimana pada waktu 

operasi hanya akan aktif dua buah MOSFET pada 

setiap kondisi. Pada kondisi polaritas positif MOSFET 

T1 dan T2 yang akan aktif sedangkan T3 dan T4 akan 

off. Demikian juga sebaliknya, pada saat polaritas 

negatifT3 dan T4 akan aktif. Dioda pada MOSFET 

digunakan sebagai pengaman MOSFET pada saat 

perpindahan operasi dari on ke off atau sebaliknya. 

Tegangan keluaran dari inverter ini yaitu 

𝑉𝑜 = 𝑉𝐷𝐶………………………………………….(1) 

Keluaran dari inverter diatas masih memiliki gangguan 

harmonik yang akan menurunkan effisiensi dari 

inverter. Gangguan harmonic ini bisa dikurangi dengan 

menambahkan filter setelah inverter. Filter yang 

digunakan menggunakan sebuah filter LC low pass 

filter yang akan menggurangi gangguan harmonic pada 

frekuensi tinggi seperti pada gambar 3. 

Perhitungan gangguan harmonic dapat menggunakan 

persamaam fourier untuk gelombang kotak sebagai 

berikut: 
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Gambar 3 Penempatan rangkaian filter 

 

Dan total harmonic distorsinya (THD) dapat 

dihitung dengan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan rangkaian inverter berfungsi sebagai alat 

pengubah tegangan 12 VDC menjadi 220-240VAC 

dengan menggunakan transformer atau yang lebih 

dikenal dengan trafo. Sistem inverter yang dibuat 

menggunakan IC 4047 sebagai pembangkit pulsa 50 Hz 

yang diset sebagai astable multivibrator . Rangkaian ini 

merupakan bagian akhir yang berfungsi memberikan 

tegangan induksi ke transformer step-up sehingga 

timbul tegangan induksi yang bernilai 220 Volt AC. 

 

Gambar 4. Schematic rangkaian inverter 

 
Komponen tersebut mempunyai landasan penggunaan 
pada peracangan inverter ini adapun alasan enggunaan 
dari masing-masing komponen ini adalah : 
 
C2 dan C3 100uf/25v capasitor polar sebagai berfungsi 
sebagai filter pada sebuah rangkaian inverter inputan 
dari baterai, yang maksud disini adalah kapasitor 
sebagai ripple filter, disini sifat dasar kapasitor yaitu 
dapat menyimpan muatan listrik yang berfungsi untuk 
memotong tegangan ripple. 
D3 1N4004 yaitu pada rangkaian inverter ini sebagai 
penyearah dan diode di sini juga sebagai penahan arus 
balik ke baterai. 

T5 dan T6 A733 sebagai saklar on/off sehingga dapat 
terbentuk gelombang kotak sinus soidal. 
T1, T2, T3, T4 IRFZ44N di rangkaian inverter sebagai 
penaik gelombang sinus soidal untuk mendapatkan 
gelombang AC 220 V. 
 

 
Gambar 5. Rangkaian inverter 
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian pada proyek akhir ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem yang di buat sesuai dengan 
alat yang telah dibuat atau tidak. Pada pengujian alat ini 
dilakukan juga untuk mendapatkan data, yang 
kemudian hasil dari pengolahan alat tersebut 
dibandingkan dengan data kuantitatif maupun teori 
yang berhubungan dengan prinsip kerja alat tersebut. 
Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian 
rangkaian dan pengujian fungsional. Alat ukur yang 
digunakan dalam pengujian ini adalah multitester 
bermerek Sanwa dengan jenis digital dan oscilloscope 
bermerek Hewlett Packard berjenis digital. 
Pengujian keluaran inverter dilakukan agar penulis 
dapat mengetahui tegangan keluar dan tegangan masuk 
pada rangkaian inverter. 

 Gambar 6. Titik tempat pengukuran 
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Gambar 7. Keluaran IC 4047 

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa gelombang 
keluaran dari IC 4047 melalui pin 11 didapat data Vp-
p sebesar 8,594 V dengan V ag sebesar 4,196 V dan V 
rms sebesar 5, 874 V. Dari Gelombang keluaran IC 
4047 ini dapat di analisa bahwa gelombang keluaran 
berasal dari rangkaian comparator yang ada didalam IC 
tersebut. 
 

 

Gambar 8 gelombang keluaran inverter 

Pada Gambar 8 dapat dijelaskan bahwasannya 
gelombang keluaran inverter ini adalah jenis 
gelombang square wave (gelombang kotak) namun 
gelombang yang dihasilkan cacat. Dalam pengambilan 
data tersebut dengan tanpa beban. Data yang didapat 
adalah Vp-p yang didapat adalah 12, 81 V, V ag adalah 
7,805 Vdan V rms adalah  9,486 V 
 
Tabel 1 Tegangan keluaran inverter dan trafo tanpa 

beban 

 
 

Tabel 2 Pengujian Inverter dengan Beban Lampu 

 

 
Pada Tabel 2 dapat kita ketahui bahwasannya terjadi 
drop tegangan yang terjadi ketika dengan beban 
seharusnya berdasarkan teori serta referensi yang 
dipelajari tidak ada drop tegangan apabila dengan 
beban ataupun tanpa beban. 
Untuk power suplay inverter dibutuhkan tegangan 12 

Volt DC. Namun pada rangkaian ini menggunakan 

suplai tegangan input 12 Volt DC. Dari beberapa 

pengujian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa 

rangkaian inverter bekerja. Namun dari data yang 

didapat pada table 4.2 telah terjadi drop tegangan. 

Dapat dianalisa dari table 4.2 tersebut bahwa pengaruh 

drop tegangan disebabkan beban yang besar, sehingga 

menyebabkan drop tegangan pada keluaran inverter. 

Faktor error yang didapat pada inverter ini adalah salah 

satunya penyebab pada trafo, karena trafo memiliki 

rugi daya. Berikut ini rugi daya yang terdapat pada trafo  

Kerugian tembaga. Kerugian I2. R dalam lilitan 

tembaga yang ada pada trafo disebabkan oleh resistansi 

tembaga dan arus listrik yang mengalirinya. 

Gelombang keluaran inverter yang dihasilkan pada 

gambar 4.2 menunjukkan bahwa output gelombang 

adalah jenis square wave (gelombang kotak) namun 

ada kecacatan dalam bentuk  gelombang dan hal ini 

belum dapat dianalisa. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Setelah dilakukan proses perencanaan, pembuatan dan 

pengujian alat serta dengan membandingkan dengan 

teori - teori penunjang, dan dari data yang telah di dapat 

maka dapat disimpulkan :  

Hasil dari output pada inverter telah berhasil yaitu 

dapat mengubah tegangan DC menjadi AC. 

Hasil data pada rangkaian inverter yang dibuat secara 

keseluruhan di dapat 20% persen error dikarenakan 

trafo yang digunakan kurang sesuai karena lilitan pada 

trafo yang tidak bagus. 

.  
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Abstrak  –  Radio Frequency Energy Harvesting (RFEH) merupakan suatu sistem untuk memanen energi RF. 

Perangkat RFEH terdiri atas antena, rangkaian matching impedance dan voltage multiplier. Tujuan penelitian ini 

untuk melihat pengaruh beban, matching impedance, dan jumlah stages terhadap tegangan keluaran serta 

efisiensi yang dapat mencapai karakteristik sensor suhu TMP35 (2.7V, 50μA). Pada penelitian ini menggunakan 

metode Cockroft-Walton voltage multiplier (CWVM) dan matching circuit transformator ¼ λ untuk memanen 

energi pada frekuensi 945MHz. Pada penelitian ini dibuat 4-stages CWVM, 9-stages CWVM dan 9-stages 

CWVM dilengkapi transformator ¼ λ. Pengujian dilakukan dengan dua kondisi yaitu tanpa beban dan dengan 

beban, dimana pada masing-masing kondisi dilakukan tiga skenario pengujian yaitu perangkat RFEH terhubung 

langsung dengan SSG, terhubung wireless dengan SSG dan pengujian tanpa SSG. Dari hasil pengujian yang 

dilakukan pada daya input 0 dBm didapatkan tegangan keluaran 1543mV dan efisiensi 5%. Pada daya input 5 

dBm menghasilkan 3740mV dan efiesnsi 9,3% (I 78,8μA) yang dapat mencapai karakteristik sensor suhu 

TMP35. 
Kata Kunci : RFEH, Cockroft-Walton Voltage Multiplier (CWVM), Efisiensi 

 

Abstract - Radio Frequency Energy Harvesting (RFEH) is a system that used for harvest the RF energy. RFEH 

consist of antenna, matching circuit and voltage multiplier that called power harvester.  Puspose of this paper are 

knowing what is the effect of load, matching impedance and voltage multiplier stages at output voltage and 

efficiency which is can achieve the characteristic of temperature sensor TMP35 (2.7V, 50μA ). In this paper 

Cockroft-Walton Voltage Multiplier (CWVM) and transformator ¼ λ matching circuit are used for harvesting 

the RF energy at 945MHz. 4-stages CWVM, 9-stages CWVM and 9-stages CWVM with transformator ¼ λ has 

been simulated and fabricated. The circuit are testing at 2 condition, with load and without load. Each condition 

are given 3 scenario there are directly to SSG, wireless to SSG and without SSG. Base on data, at input power 0 

dBm yields 1543mV with 5% efficiency. When the input power increase to 5 dBm yields 3740mV with 9,3% 

efficiency which is achieve the characteristic of TMP35. 
 

Keywords: RFEH, Cockroft-Walton Voltage Multiplier (CWVM), Efficiency 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Potensi energi yang dihasilkan oleh pemancar-

pemancar disekitar kita sebenarnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif sumber power bagi 

perangkat low power. Hal tersebut pula yang 

mendukung munculnya teknik Radio Frequency 

Energy Harvesting (RFEH). Beberapa perangkat 

utama dari RFEH adalah rangkaian matching 

impedance dan power harvester. Salah satu penelitian 

yang berkaitan dengan RFEH telah dilakukan, yaitu 

menggunakan metode Cockroft-Walton voltage 

multiplier yang menghasilkan tegangan DC 6,5V dari 

dedicated source  26dBm menggunakan 4-stages pada 

frekuensi 1800MHz. Lalu penelitian lainnya 

menghasilkan 3,84V menggunakan 7-stages dan Pi 

matching network dari undedicated source -21dBm 

pada frekuensi 945MHz. Selain itu terdapat pula 

penelitan yang menghasilkan tegangan DC 5,014V 

menggunakan 3-stage dengan daya input -12,39dBm 

pada frekuensi 900MHz [3] [7]. Dari penelitian-

penelitian tersebut didapatkan hasil tegangan DC yang 

tinggi, namun tegangan tersebut belum dapat 

mencapai karakteristik low power device seperti 

sensor suhu TMP35. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, perangkat 

RFEH yang diharapkan adalah perangkat RFEH yang 

dapat menghasilkan tegangan keluaran yang tinggi 

disertai dengan efisiensi yang tinggi. Oleh karena hal 

tersebut melalui proyek akhir dengan judul “RF 

Harvesting pada Frekuensi 890-960 MHz 

menggunakan Metode Cockroft-Walton Voltage 

Multiplier” dirancang dan difabrikasi voltage 

multiplier serta matching impedance untuk mencapai 

karakteristik sensor suhu TMP35. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Perangkat radio frequency energy harvesting 

umumnya terdiri atas antena, matching circuit, dan 

voltage multiplier. 

2.1. Antena 
Antena yang digunakan harus memiliki range 

frekuensi kerja yang sesuai dengan frekuensi yang 

dipancarkan oleh BTS agar dapat menangkap 
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gelombang yang dipancarkan oleh BTS tersebut. Salah 

satu antena yang memiliki range frekuensi kerja 890 

hingga 960 MHz adalah antena Aaronia HyperLOG 

6080. Antena ini memiliki range frekuensi pada 680 

MHz hingga 8 GHz. Pada saat sinyal meninggalkan 

antena, sinyal akan berpropagasi atau lepas ke udara. 

Antena yang digunakan akan menentukan bagaimana 

propagasi akan terjadi. Redaman dalam system 

wireless adalah redaman karena sinyal merambat di 

udara [5]. Adapun redaman dari Free Space Loss 

(FSL) dapat ditunjukkan pada persamaan (1).                      
              (1) 

Dimana:  

d = jarak (KM) 

f  = frekuensi (MHz)  

2.2. Matching Impedance 
Suatu kondisi match dapat tercapai apabila nilai 

koefisien refleksi bernilai “nol”, Voltage Standing 

Wave Ratio (VSWR) bernilai “satu”, dan return loss 

bernilai “negatif tak hingga”  [1]. 

                                            (2) 

                                                                          (3) 

Dimana: 

Ґ   = Koefisien refleksi 

Pf = Daya forward 

Pr = Daya reverse 

Salah satu teknik matching impedance ialah 

transformator ¼ λ. Transformator ¼ λ merupakan 

matching impedance yang dibentuk dari saluran 

transmisi sepanjang ¼ λ. Suatu beban yang tidak 

match dengan saluran transmisi dapat disesuaikan 

dengan menyisipkan transformator ¼ λ dengan besar 

impedansi tertentu. Apabila impedansi beban ZL 

merupakan bilangan real (resistif murni), maka besar 

impedansi karakteristik yang dibutuhkan dari 

transformator ¼ λ ditentukan menggunakan 

persamaan [6]: 

                           (4) 

 

2.3. Voltage Multiplier 

Rangkaian Voltage multiplier merupakan rangkaian 

yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi 

tegangan DC sekaligus meningkatkan nilai tegangan 

DCnya. Rangkaian ini umumnya terdiri atas kapasitor 

dan dioda serta dapat dimodifikasi dengan 

menambahkan jumlah stagesnya. Rangkaian voltage 

multiplier diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan 

nilai tegangan namun juga memiliki efisiensi 

rangkaian yang tinggi. Efisiensi (ɳ) adalah nilai yang 

menyatakan jumlah energi yang berhasil dirubah 

menjadi energi listrik (PDC) dari sejumlah energi 

elektromagnetik yang tersedia (PEM) [1].  Adapun 

efisiensi rangkaian dapat dihitung menggunakan 

persamaan (5). 

                             (5)          

Salah satu voltage multiplier yang umumnya 

digunakan adalah Cockroft-Walton voltage multiplier. 

Perancangan voltage multiplier juga harus 

mempertimbangkan komponen yang digunakan, salah 

satunya dioda. Dioda yang umumnya digunakan pada 

rangkaian RFEH adalah dioda Schottky HSMS-285x 

[1]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini telah dirancang dan difabrikasi 

rangkaian CWVM yang terdiri atas 4-stages 

CWVM dan 9-stages CWVM tanpa matching serta 

9-stages CWVM dilengkapi matching. 

 
Gambar  1: Hasil fabrikasi 4-stages CWVM tanpa matching 

 
Gambar  2: Hasil fabrikasi 9-stages CWVM tanpa matching 

 
Gambar  3 Hasil fabrikasi 9-stages CWVM dilengkapi 

matching 

 

3.1. Rangkaian CWVM tanpa Matching 

3.1.1. Pengujian Kinerja Rangkaian Terhadap  

          Frekuensi 

Rangkaian CWVM yang telah dirancang terdiri atas 

4-stages CWVM dan 9-stages CWVM. Kedua 

rangkaian dirancang agar dapat bekerja pada 

frekuensi 945MHz. Gambar 4 menunjukkan 

pengaruh frekuensi terhadap Vout rangkaian. 

 
Gambar  4: Pengaruh frekuensi terhadap Vout CWVM 

Gambar 5 menunjukkan return loss 9-stages 

CWVM pada frekuensi 945MHz, yaitu -6,929dB. 

Berdasarkan persamaan (2) dan (3) maka diketahui 

terdapat 0,2121 daya input yang dipantulkan 

kembali ke sumber. Hal ini menyebabkan 

menurunnya Vout rangkaian.  
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Gambar  5: Return loss 9-stages CWVM  

3.1.2. Pengujian dengan Kondisi tanpa Beban 

Gambar 6 dan 7 merupakan Vout yang dihasilkan 4-

stages CWVM dan 9-stages CWVM. 

 
Gambar  6: Vout 4-stages CWVM kondisi tanpa beban 

 
Gambar  7: Vout 9-stages CWVM kondisi tanpa beban 

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa nilai 

hasil simulasi selalu lebih tinggi. Hal ini disebabkan 

pada realisi terutama saat menggunakan frekuensi 

tinggi, rangkaiannya akan sangat sensitif, bahkan jalur 

pada PCB juga berpengaruh. Akibatnya hasil fabrikasi 

tidak memberikan Vout yang maksimal. Sementara 

pada pengujian secara wireless, terdapat nilai FSL saat 

daya dikirimkan ke tujuan. Berdasarkan persamaan (1) 

diketahui FSL saat diberikan daya input 10dBm 

adalah 31,958dB, sehingga daya yang diterima antena 

HyperLOG 6080 adalah -10,308dBm. Pada Pin 10 

dBm, mampu menghasilkan 139,2mV (4-stages 

CWVM) dan 165,7mV (9-stages CWVM).  Hal ini 

menunjukkan rangkaian 4-stages CWVM dan 9-stages 

CWVM dapat meningkatkan Vout pada kondisi 

wireless. 

3.1.3. Pengujian dengan Kondisi diberikan Beban 

a. Pengaruh Beban terhadap Vout 

Gambar 8 dan 9 merupakan pengaruh beban terhadap 

Vout pada pengujian rangkaian terhubung langsung ke 

SSG. 

 
Gambar  8 Pengaruh beban terhadap Vout (4-stages 

CWVM) 

 
Gambar  9 Pengaruh beban terhadap Vout (9-stages 

CWVM) 

Berdasarkan Gambar 8 dan 9 dapat diketahui dengan 

meningkatkan beban maka Vout juga meningkat, 

artinya, meningkatkan nilai beban akan meningkatkan 

nilai Vout rangkaian. Jika melihat bagaimana pengaruh 

jumlah stages ketika diberikan beban, maka diketahui 

Vout 9-stages CWVM tidak selalu lebih tinggi 

daripada 4-stages CWVM. Terutama pada Pin -30 

dBm, nilai Vout dari 9-stages CWVM selalu lebih 

rendah daripada 4-stages CWVM, walaupun 9-stages  

CWVM dirancang khusus untuk Pin -30dBm. Hal ini 

disebabkan, banyaknya jumlah stages akan 

meningkatkan rugi-rugi daya pada rangkaian. 

Gambar 10 dan 11 merupakan pengaruh beban 

terhadap Vout pada pengujian rangkaian terhubung 

wireless ke SSG. 

 
Gambar  10 Pengaruh beban terhadap Vout pada pengujian 

wireless (4-stages CWVM) 

 
Gambar  11 Pengaruh beban terhadap Vout pada pengujian 

wireless (9-stages CWVM) 

Jika daya yang diberikan melalui SSG adalah 0 dBm 

maka daya yang diterima antena HyperLOG 6080 

ialah -20,308 dBm (21,6 mV) sedangkan saat Pin -30 

dBm maka daya yang diterima antena HyperLOG 

6080 ialah -40,308 (2,2 mV). Rugi-rugi daya tersebut 

menyebabkan hasil Vout sangat kecil. 
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b. Pengaruh Beban terhadap Efisiensi 

Gambar 12 dan 13 merupakan pengaruh beban 

terhadap efisiensi pada pengujian rangkaian terhubung 

langsung ke SSG yang dihitung menggunakan 

persamaan (5).  

 
Gambar  12: Pengaruh beban terhadap efisiensi (4-stages 

CWVM) 

 
Gambar  13: Pengaruh beban terhadap efisiensi (4-stages 

CWVM) 

Berdasarkan Gambar 12 dan 13, nilai efisiensi pada 

simulasi sangat tinggi. Namun pada implementasinya, 

efisiensi untuk input 0 dBm paling tinggi ialah 2,2%. 

Hal ini menunjukkan nilai implementasi sangat jauh 

lebih kecil daripada efisiensi pada simulasi. Beberapa 

hal yang menyebabkan efisiensi rangkaian rendah 

adalah efek parasitic rangkaian dan harmonic 

generation [1]. 

Gambar 14 dan 15 merupakan pengaruh beban 

terhadap efisiensi pada pengujian rangkaian terhubung 

wireless ke SSG. 

 
Gambar  14: Pengaruh beban terhadap efisiensi pada 

pengujian wireless (4-stages CWVM) 

 
Gambar  15: Pengaruh beban terhadap efisiensi pada 

pengujian wireless (4-stages CWVM) 
Salah satu penyebab mengapa nilai efisiensinya 

rendah ialah kondisi beban yang belum match dengan 

sumber, ditambah lagi dengan kondisi pengujian 

secara wireless. 

 

3.2. Rangkaian CWVM dilengkapi Matching 

3.2.1. Pengujian Kinerja Rangkaian Terhadap  

          Frekuensi 

Gambar 15 menunjukkan pengaruh frekuensi 

terhadap Vout 9-stages CWVM dilengkapi matching 

impedance yang dirancang pada frekuensi 945MHz. 

 
Gambar  16: Pengaruh frekuensi terhadap Vout CWVM 

Gambar 17 menunjukkan return loss 9-stages 

CWVM dilengkapi matching pada frekuensi 

945MHz, yaitu -2,872dB. Berdasarkan persamaan 

(2) dan (3) maka diketahui terdapat 0,5162 daya 

input yang dipantulkan kembali ke sumber.  
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Gambar  17: Return loss 9-stages CWVM dilengkapi 

matching 

Meningkatnya daya input yang dipantulkan kembali 

ke sumber disebabkan oleh perancangan matching 

impedance dilakukan menggunakan impedansi hasil 

simulasi. Adapun hasil pengukuran simulasi dan 

pengukuran secara langsung sangat berbeda, 

sehingga karakteristik saluran yang dibutuhkan juga 

berbeda. Tabel 1 menunjukkan perbandingan hasil 

perhitungan transformator ¼ λ. 

Tabel  1 Perbandingan hasil perhitungan transformator ¼ λ. 

 
Impedansi 

Wf  

(mm) 

Lf 

(mm) 

Simulasi 62,3963 Ω 1,81 32 

Pengukuran 

real 
45,8 + j43,0 Ω 0,74 32 

 

3.2.2. Pengujian dengan Kondisi tanpa Beban 

Gambar 18 merupakan pengaruh Pin terhadap Vout 

pada kondisi tanpa beban. 

 
Gambar  18: Pengaruh Pin pada Vout tanpa beban 

Berdasarkan grafik dapat diketahui, bahwa 

meningkatkan nilai Pin dapat meningkatkan nilai 
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Vout. Tetapi peningkatan tersebut tidak dapat terus 

terjadi, karena salah satu komponen yang digunakan 

adalah dioda yang merupakan komponen nonlinier. 

Ketidak linieran dioda dapat dilihat dari perubahan 

resistansi junction dioda akibat suhu yang meningkat, 

dimana suhu dapat meningkat ketika Pin ditingkatkan. 

3.2.3. Pengujian dengan Kondisi diberikan Beban 

a. Pengaruh Beban terhadap Vout 

Gambar 19 menunjukkan pengaruh beban terhadap 

Vout untuk pengujian rangkaian terhubung langsung 

ke SSG. 

 
Gambar  19: Pengaruh beban terhadap Vout (9-stages 

CWVM dilengkapi matching) 
Berdasarkan Gambar 19 diketahui, meningkatkan 

beban dapat meningkatkan Vout rangkaian. Hal ini 

juga terjadi pada pengujian rangkaian terhubung 

wireless dengan SSG seperti pada Gambar 20.  

 
Gambar  20: Pengaruh beban terhadap Vout pada pengujian 

wireless (9-stages CWVM dilengkapi matching) 
Peningkatan Vout sesuai dengan Hukum Ohm dimana 

nilai beban berbanding lurus dengan tegangan, 

sehingga meningkatkan beban akan meningkatkan 

tegangan. 

b. Pengaruh Beban terhadap Efisiensi 

Gambar 21 menunjukkan pengaruh beban terhadap 

efisiensi 9-stages CWVM dilengkapi matching. 

 
Gambar  21 Pengaruh beban terhadap efisiensi (9-stages 

CWVM dilengkapi matching) 

Gambar 21 menunjukkan ketika Pin 0 dBm efisiensi 

terbaiknya pada beban 20KΩ, sementara Pin -30 dBm 

pada beban 200KΩ. Walaupun efisiensi terbaik pada 

beban 20KΩ mencapai 5,33%, namun Vout yang 

dihasilkan hanya 1038 mV, artinya hasil tersebut 

belum dapat mencapai karakteristik sensor suhu 

TMP35 (2.7V, 50μA). 

 

 
Gambar  22: Pengaruh beban terhadap efisiensi pada 

pengujian wireless (9-stages CWVM dilengkapi matching) 
Berdasarkan Gambar 22 diketahui bahwa efisiensi 

rangkaian pada pengujian ini masih sangat kecil 

walaupun rangkaian telah dilengkapi matching circuit. 

 

3.2. Perbandingan Rangkaian CWVM tanpa  

      Matching dan CWVM dilengkapi matching 

Tabel 2 dan 3 menunjukkan Vout, arus dan 

efisiensi rangkaian pada seluruh rangkaian. 
Tabel  2 Data V, I dan ɳ tanpa matching 

Pin 

4-stages CWVM 9-stages CWVM 

V 

(mV) 

I 

(μA) 

ɳ 
(%) 

V 

(mV) 

I 

(μA) 

ɳ 
(%) 

-35 4,8 0 0 1,3 0 0,0 

-30 6,3 0,1 0,1 2,1 0,1 0,0 

-25 13,4 0,4 0,2 4,8 0,2 0,0 

-20 34,8 1,0 0,3 14,3 0,4 0,1 

-15 77,4 1,7 0,4 41,3 1,0 0,1 

-10 195,9 4,2 0,8 132,1 2,9 0,4 

-5 487 10,2 1,6 408 8,6 1,1 

0 1008 20,8 2,1 1057 22,0 2,3 

5 2257 46,8 3,3 2530 52,5 4,2 

10 4490 93,2 4,2 5330 111,6 5,9 
 

Tabel  3 Data V, I, ɳ menggunakan matching 

Pin 
9-stages CWVM dilengkapi matching 

V (mV) I (μA) ɳ (%) 

-35 1,7 0 0 

-30 4,2 0,1 0 

-25 9,4 0,3 0,1 

-20 20,4 0,5 0,1 

-15 63,1 1,5 0,3 

-10 191,9 4,1 0,8 

-5 537 11,3 1,9 

0 1543 32,6 5,0 

5 3740 78,8 9,3 

10 7740 162 12,5 

Berdasarkan tabel dapat diketahui karakteristik sensor 

suhu TMP35 dapat dicapai dengan Pin diatas 5dBm 

untuk rangkaian tanpa matching. Sementara rangkaian 

CWVM dilengkapi matching dapat mencapai 

karakteristik sensor suhu TMP35 dengan Pin 5dBm. 

 
4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data hasil pengujian dan analisa yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan: 

1. Peningkatan jumlah stages dapat meningkatkan 

Vout rangkaian, dimana 4-stages CWVM 

menghasilkan 1472mV dan 9-stages CWVM 

menghasilkan 2092mV (kondisi tanpa beban). 

2. Rangkaian 4-stages CWVM menghasilkan Vout 

1008mV efisiensi 2,1%, 9-stages CWVM 

menghasilkan Vout 1057mV efisiensi 2,3%, dan 9-
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stages CWVM dilengkapi matching circuit 

menghasilkan Vout 1543mV efisiensi 5%. 

3. Rangkaian 4-stages CWVM, 9-stages CWVM dan 

9-stages CWVM dilengkapi matching circuit 

belum dapat mencapai karakteristik sensor suhu 

TMP35 jika Pin yang diberikan 0 dBm. 

4. Karakteristik TMP35 dapat dicapai dengan 

meningkatkan Pin menjadi 10 dBm untuk 

rangkaian 4-stages CWVM dan 9-stages CWVM 

sementara pada 9-stages CWVM dilengkapi 

matching impedance ditingkatkan menjadi 5 dBm. 

5. Terdapat 0,2028 kali daya input yang dipantulkan 

kembali ke sumber pada rangkaian 9-stages 

CWVM dan 0,5162 kali daya input pada 9-stages 

CWVM dilengkapi matching impedance, 

menyebabkan rangkaian CWVM belum dapat 

bekerja maksimal. 
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Abstrak  – Magang merupakan salah satu matakuliah yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam untuk 

mengenalkan dan membantu proses adaptasi mahasiswa di dunia kerja. Kegiatan magang juga melatih 

mahasiswa untuk mengimplementasikan matakuliah etika profesi dunia kerja dan mendokumentasikan hasil 

magang dalam bentuk laporan. Adanya berbagai pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan matakuliah 

magang sehingga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yaitu: (1) kompleksitas data dan prosedur yang harus 

dikelola; (2)Pengelolaan data magang dan penanganan permasalahan magang sampai pengelolaan materi, ujian 
dan evaluasi; (3)Memantau pelaksanaan magang serta rekapitulasi dokumen magang; (4)Analisis dan evaluasi 

data magang setiap semester. Penelitian ini menggunakan pendekatan waterfall untuk menghasilkan produk 

(aplikasi) yang dapat membantu pengelolaan data pelaksanaan magang dan media pemantuan pelaksanaan 

magang. Selain aplikasi pengelolaan magang, output dari penelitian adalah hasil analisis data magang yang 

menerapkan  metode analisis data non-statistik (kualitatif) untuk mengevaluasi pelaksanaan magang mahasiswa. 
Penelitian menghasilkan aplikasi magang berbasis web sehingga kontribusi penelitian dapat dimanfaatkan oleh 

beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang yaitu: (1)Membantu semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan magang untuk mengelola data magang; (2)Membantu mahasiswa untuk mengakses informasi 

pelaksanaan magang; (3)Memberikan kontribusi kepada jurusan yaitu: evaluasi kurikulum khusus matakuliah 

magang, etika profesi dunia kerja dan pelaporan kerja. 

Kata Kunci : Aplikasi Web, Magang, Pelaporan 
 
Abstract– Politeknik Negeri Batam has a compulsory program to introduce student about real workplace 
experiences called internship program. In this program, student implement professional ethics and report their 

activity as internship documentation. Students can implement their knowledge from college in their workplace. 

They need to follow some procedure to start the internship program. But there are some problems to manage 

their document such as: (1) Managing internship registration, logbook, and reporting activity, (2) Managing 

internship material; learning and examination; (3) Controlling internship process and recapitulate the internship 

documents; (4) Explore internship data and learn data tendencies of the internship records. The problem of 

managing document and controlling internship for student, coordinator, and company will be solved by 

designing and developing internship application. This application is developed using waterfall approach. Starting 

from internship data collection, requirement analysis, design and implementation, testing and evaluation. At the 

end of this development the application will be evaluated using non-statistical analysis. The Internship 

application is web based software to tackle the limitation of internship document management in manual manner 

that possibly cause more human error such as data lost and lack of accuracy and effectiveness. In addition, this 
application aims to support student to access internship program documentation easily, it can also help 

coordinator to manage internship data that can be used to review curricula of internship, ethics and reporting. 

 Keywords: Web Application, Internship, Reporting 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Magang merupakan salah satu matakuliah yang 

dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam untuk 

mengenalkan dan membantu proses adaptasi 

mahasiswa di dunia kerja [4,12]. Kegiatan magang 
juga melatih mahasiswa untuk mengimplementasikan 

matakuliah etika profesi dunia kerja dan hasil magang 

wajib didokumentasikan dalam bentuk laporan 

magang kemudian dipresentasikan setelah proses 

magang berakhir. Pihak-pihak yang berperan penting 

dalam pelaksanaan matakuliah magang adalah 

mahasiswa sebagai pelaku magang, koordinator 

magang sebagai pengelola matakuliah, pembimbing 

magang sebagai pihak yang bertugas memantau dan 

membimbing pelaksanaan magang, Bagian Akademik 

Politeknik Negeri Batam sebagai perwakilan kampus 

dalam pembuatan surat-menyurat dan industri sebagai 

pihak yang menyediakan lowongan magang dan 
sebagai stakeholder yang membutuhkan kompetensi 

yang dimiliki oleh mahasiswa baik sebagai peserta 

magang atau sebagai karyawan.  

 

Permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan magang dalam 

menjalankan tugas-tugas tersebut antara lain: (1) 
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memastikan setiap mahasiswa mendapatkan tempat 

magang tepat waktu dan sesuai dengan jurusan; (2) 

mengelola administrasi magang yang melibatkan 

banyak pihak dan banyak dokumen; (3) mengatasi 

masalah yang dihadapi mahasiswa ketika 

melaksanakan magang (pindah tempat magang, 

pelanggaran kedisiplinan, perilaku, dan sebagainya); 

(4) membuat soal ujian untuk memastikan mahasiswa 

melaksanakan magang dengan baik dan memetakan 

hasil ujian dalam bentuk nilai akhir; (5) memastikan 

kinerja dosen pembimbing sebagai pelaksana 
monitoring mahasiswa dalam pelaksanaan magang; (6) 

memantau perkembangan kegiatan magang mahasiswa 

melalui proses rekapitulasi logbook dan absensi secara 

periodik oleh mahasiswa; (7) menganalisis data 

magang sebagai bahan evaluasi pelaksanaan magang 

untuk tahun berikutnya baik dari segi prosedur 

maupun dari segi konten; (8) menganalisis data 

magang untuk mengetahui keterserapan mahasiswa 

magang di industri; (9) menganalisis data magang 

untuk mengevaluasi kemanfaatan matakuliah magang 

bagi mahasiswa, industri dan lembaga pendidikan [4].  
 

Pengelolaan data magang dibantu dengan adanya 

aplikasi Ms. Excel, namun kerumitan yang dialami 

hanya sedikit berkurang terutama dalam koordinasi 

berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini dibangun aplikasi pengelolaan data dan 

pelaksanaan kegiatan magang sebagai salah satu solusi 

untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan magang tersebut. Aplikasi berbasis web 

dipilih sebagai solusi untuk memfasilitasi semua pihak 

yang terlibat terutama sebagai fitur untuk 
berkomunikasi atau berkoordinasi dan web menjadi 

media center sebagai pusat informasi yang diperlukan 

dalam pengelolaan dan pelaksanaan magang. Aplikasi 

web dianggap lebih baik untuk penanganan masalah 

dalam penelitian ini karena memiliki kelebihan yaitu 

dapat diakses kapanpun dan dari manapun serta hanya 

menggunakan web browser tanpa harus menginstall 

aplikasi tertentu untuk menjalankannya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan waterfall dan 

perancangan berorientasi pada objek (OOP) untuk 

menghasilkan produk aplikasi yang dapat membantu 

pengelolaan data pelaksanaan magang dan media 

pemantuan pelaksanaan magang. Selain 

pengembangan aplikasi, output dari penelitian adalah 

hasil analisis data magang yang menerapkan  metode 

analisis data non-statistik (kualitatif) untuk 

mengavaluasi pelaksanaan magang mahasiswa 

berdasarkan data magang yang tersedia. 

Kontribusi penelitian dapat dimanfaatkan oleh 

beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

magang yaitu: (1)membantu semua pihak yang terlibat 

dalam kegiatan magang untuk mengelola data 

magang; (2)Membantu mahasiswa untuk mengakses 

informasi pelaksanaan magang; (3)Memberikan 

kontribusi kepada jurusan, yaitu: evaluasi kurikulum 

khusus matakuliah magang, etika profesi dunia kerja 

dan pelaporan kerja. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Tinjauan Pustaka 
Pelaksanaan magang oleh mahasiswa pada akhir 
semester masa studinya dilalui dengan mengikuti 

prosedur yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

Beberapa pihak yang terlibat antara lain: Sub Bagian 

Kerja sama, Dosen, Mahasiswa, Tata usaha dan 

Kepala program studi dan stakeholder yang 

menampung mahasiswa untuk melaksanakan proses 

belajar (magang).  

Pengelolaan data magang sangat penting dilakukan, 
sehingga sudah ada juga beberapa penelitian yang 

sudah pernah dilakukan seperti pengelolaan presensi. 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa magang ketika 

mengikuti program magang dapat diketahui melalui 

sistem absensi [2]. Sistem tersebut berbasis web 

dengan memanfaatkan teknologi Barcode dapat 

mendeteksi kehadiran mahasiswa magang dan 

menerapkan metode prototype. Hasil akhir yang 

diperoleh bahwa sistem dapat merekap data presensi 

mahasiswa, data ijin, dan data pertukaran shift magang 

serta mencetak ID mahasiswa yang magang berbasis 
Barcode. 

Penelitian serupa lebih berfokus pada perancangan 

dan penerapan basis data untuk pengelolaan 

perekrutan calon pegawai magang di Kementrian Luar 

Negeri mulai dari pendaftaran magang secara online 

sampai dikonfirmasi diterima magang. Selain itu, 

aplikasi menyediakan informasi tentang program 

magang seperti jumlah pegawai magang yang 
dibutuhkan. Metodologi pengembangan sistem yang 

digunakan adalah pendekatan prosedural [3]. 

2.2. Aplikasi Berbasis Web 
Aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan 

(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga 

komputer dapat memproses input menjadi output. 

Aplikasi ini dapat diterapkan pada framework 
berbeda-beda sehingga aplikasi dapat berbasis 

desktop, web, mobile, dan lain-lain. Aplikasi berbasis 

web merupakan aplikasi yang dibuat dengan 

memanfaatkan mekanisme tertentu dan aplikasi yang 

sudah ada pada sistem web (www) yang dapat 

dijalankan pada browser dengan bantuan koneksi dari 

internet. Pengembangan aplikasi berbasis web 

menggunakan beberapa tool diantaranya sebagai 

pengelolaan data menggunakan basis data dan bahasa 

pemrograman untuk membangkitkan fitur-nya 

[5,6,8,9,10].  

Basis data yang mendukung web umumnya 

dikembangkan dengan salah satu perangkat lunak 

yaitu MySQL dan bahasa pemrograman web yang 

umum digunakankan karena berbasis open source 
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seperti PHP dan HTML. PHP adalah Bahasa server-

side–scripting yang digunakan untuk membuat 

halaman web yang dinamis. Salah satu keunggulan 

yang dimiliki PHP adalah kemampuannya untuk 

melakukan koneksi ke berbagai macam database. 

HTML adalah dokumen teks yang bisa dibaca untuk 

dipublikasikan di World Wide Web (WWW) [11]. 

MySQL adalah sebuah program database server yang 

mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan 

sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 

standar SQL (Structured Query Language). Selain itu, 
dapat berperan sebagai client/server, MySQL juga 

bersifat open source sehingga memiliki kemampuan 

dapat berjalan baik di berbagai jenis OS (Operating 

System).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan secara terstruktur melalui 
beberapa kegiatan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1: Tahapan Penelitian  

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan 

studi literature untuk memperdalam pemahaman 
tentang proses bisnis pelaksanaan magang di 

Politeknik Negeri Batam dan mempelajari beberapa 

studi tentang pelaksanaan analisis dan perancangan 

sistem serta pembuatan aplikasi berbasis web. 

Langkah kedua adalah melakukan pengumpulan dan 

pre-processing data terkait dengan magang pada 

semester genap 2015-2016 yang dimulai dari data 

pendaftaran magang, penerbitan surat, pelaksanaan 

magang, dan evaluasi pelaksanaan magang. Selain 

data tersebut juga dikumpulkan data lowongan kerja 

di bidang IT melalui media cetak yaitu Koran Tribun 

dan Batam Pos selama bulan Januari sampai April 

2016. 

Langkah ketiga adalah melakukan analisis data 

magang menggunakan metode kuantitatif. Data yang 

dianalisis berdasarkan hasil pre-processing data pada 

langkah yang kedua. 

Langkah keempat adalah melakukan evaluasi 

pelaksanaan magang. Format evaluasi ini berdasarkan 

pada hasil analisis yang sudah dihasilkan pada 

langkah yang ketiga. 

Langkah kelima adalah melakukan analisis dan 
perancangan terhadap sistem pengelolaan data 

magang. Metode yang digunakan berorientasi pada 

objek yaitu menggunakan beberapa diagram UML 

seperti diagram use case, diagram sekuensial dan 

sebagainya. Selain diagram UML juga merancang 

basis data untuk pengelolaan data magang 

menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram). 

Langkah keenam adalah melakukan implementasi 

sistem pengelolaan data magang berdasarkan analisis 

dan perancangan pada langkah kelima. Implementasi 

sistem menggunakan Bahasa pemrograman web yaitu 
PHP.  

Langkah ketujuh adalah melakukan pengujian sistem 

pengelolaan data magang yang sudah dibangun 

menggunakan metode black-box.  Kegitan selanjutnya 

pada tahap ini adalah melakukan evaluasi terhadap 

hasil pengujian. 

Langkah kedelapan adalah menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian secara keseluruhan, dokumentasi 

dalam pelaporan dan mempersiapkan publikasi ilmiah. 

3.2. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Magang 

Data magang yang dianalisis terdiri dari pendaftaran 
magang, job description dan logbook, absensi, hasil 

UTS/UAS magang dan hasil rekapitulasi data 

kunjungan magang serta data lowongan magang di 

media massa (koran). Mahasiswa yang akan 

melaksanakan magang harus melakukan beberapa hal 

antara lain:   

1. Melakukan observasi tempat magang, 

2. Melihat peluang kesesuaian program studi dengan 

jenis industri, 

3. Menetapkan tempat magang, 

4. Melakukan pendaftaran magang. 

 
Secara keseluruhan mahasiswa jurusan Teknik 

Informatika yang melakukan pendaftaran magang 

dan langsung diterima di perusahaan yang dituju 

adalah 65% sedangkan yang mendaftar magang lebih 

dari 1 kali sebanyak 35% seperti ditunjukkan pada 

gambar 2. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 

mahasiswa magang ditempat bekerja sehingga 

mempermudah mahasiswa untuk diterima magang 

diperusahaan tersebut. Salah satu solusi untuk 

meningkatkan persentase pendaftaran magang agar 
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dapat diterima adalah menjalin kerja sama dengan 

industri-industri yang ada. 

Beberapa kelemahan yang ditemukan ketika 

mahasiswa magang di tempat bekerja adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di tempat 

magang (job desc) kurang sesuai dengan jurusan 

teknik informatika. Selain itu, kegiatan yang 

dilakukan cenderung bukan untuk pembelajaran 

namun bekerja sebagai karyawan biasa. 

Terdapat 18 job description yang diidentifikasi sesuai 

dengan bidang ilmu pada jurusan Teknik Informatika 

dan dikategorikan ke dalam 4 kelompok keahlian 

terapan antara lain Software Development (SWD), 

Game and Multimedia Technology (GMT), Network 

Hardware and Technology (NHT), dan Geomatika 

(GEO), seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Persentase kesesuaian job desc dengan jurusan 

teknologi informasi hanya mencapai 10% seperti 

ditunjukkan pada gambar 4. Hal ini tentu menjadi 

issue yang sangat serius, karena pembelajaran yang 

diperoleh mahasiswa hanya pengenalan lingkungan 

kerja, penerapan etika kerja, dan pelaporan kegiatan 

kerja. Sedangkan penerapan ilmu yang sudah 
dipelajari di kampus masih kurang. Data lain yang 

menjadi referensi dalam menentukan kesesuaian job 

desc dengan jurusan (bidang ilmu) adalah ketersediaan 

lowongan kerja melalui beberapa media massa seperti 

koran lokal di Batam yakni terdapat 64 jenis pekerjaan 

yang dapat ditempati oleh lulusan atau alumni. 

Data magang yang harus dikelola dalam pelaksanaan 

magang serta digunakan untuk memantau dan 

melakukan evaluasi pelaksanaan magang antaralain: 

logbook, absensi, data UTS/UAS, dan rekapitulasi 

data kunjungan magang ke industri.   

1. Logbook berisi tentang kegiatan mahasiswa 

selama magang yang harus di-upload di learning 

setiap minggu. Melalui dokumen ini, dosen 

pembimbing dapat memantau kegiatan mahasiswa 

apakah benar-benar melaksanakan magang sesuai 

standar operasional (SOP) atau tidak serta 
memastikan apakah mahasiswa benar-benar 

menerapkan keilmuan teknik informatika atau 

tidak.  

2. Absensi di-upload mahasiswa setiap bulan di 

learning. Melalui dokumen ini dapat dipastikan 

mahasiswa benar-benar menerapkan etika profesi 

atau tidak. Apabila ada pelanggaran yang 

dilakukan mahasiswa, sejak dini dapat dideteksi 

oleh dosen pembimbing dan segera bisa ditangani. 

Sebagai reward bagi mahasiswa yang hadir 100%, 

tentu nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing 

akan tinggi. 
3. Data UTS/UAS berisi tentang jawaban mahasiswa 

atas pertanyaan dari dosen koordinator yang 

sampaikan secara online. Melalui data ini juga 

dapat digali beberapa informasi tentang 

pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa 

benar-benar sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan. 

4. Hasil rekapitulasi data kunjungan magang 
berisi tentang data yang dihimpun oleh koordinator 

magang tentang respon perusahaan terkait dengan 

pelaksanaan magang yang sedang berlangsung. 

 

Berdasarkan beberapa alat pemantauan pelaksanaan 

magang ini, maka diperoleh masukan yang sangat 

positif seperti masukan untuk pengembangan 

kurikulum di jurusan serta pengembangan karakter 

dan soft skill mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

 

Proses pengeloaan data magang secara umum 

dilakukan oleh koordinator magang. Sistem yang 

digunakan masih semi-online.  Proses pendaftaran 

Gambar 2: Grafik Prosentase Pendaftaran Magang  

 

Gambar 4: Grafik Prosentase Jenis Pekerjaan  berdasarkan Jurusan 

Gambar 3: Pemetaan Job Description berdasarkan Jurusan  
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magang sampai pada pencetakan surat, dan 

pengelolaan umpan balik magang sampai 

menghasilkan nilai akhir magang masih dilakukan 

secara manual. Proses online yang sudah dilaksanakan 

hanya untuk upload dokumen magang (logbook, job-

desc dan absensi) kemudian pelaksanaan ujian. 

 

3.3. Deskripsi Umum Sistem 

Aplikasi untuk pengelolaan data magang yang 

dibangun memiliki enam kategori pengguna antara 

lain: mahasiswa, dosen koordinator magang industri, 
dosen pembimbing, staf bagian kerja sama, pudir-1 

dan pihak dari perusahaan sebagai tempat magang 

mahasiswa. Deskripsi umum aplikasi tersebut 

ditunjukkan pada gambar 5.    

 

Gambar 5 Deskripsi Umum Aplikasi Pengelolaan Data Magang 

 
1. Perusahaan 

a. Bisa melakukan pendaftaran untuk 
mendapatkan hak akses kedalam aplikasi. 

b. Bisa menerima atau menolak surat pengantar 

magang. 

2. Sub bag kerjasama 

a. Bisa menambah data perusahaan mitra 

kerjasama magang berupa nama perusahaan, 

alamat perusahaan, dan jumlah mahasiswa 

magang yang dibutuhkan, sehingga sub bag 

kerjasama juga bisa menginformasikan data 

tersebut kepada mahasiswa melalui aplikasi. 

b. Bisa mengubah dan menghapus data 

perusahaan mitra kerjasama. 
c. Bisa membuat surat pengantar magang. 

3. Dosen Koordinator 

a. Bisa melihat pengumuman lowongan magang 

serta borang pendaftaran magang yang akan 

digunakan untuk menyeleksi mahasiswa, dan 

dosen akan mengumumkan hasil seleksi 

mahasiswa yang lolos melalui aplikasi. 

b. Bisa mengelola pendaftaran magang industri. 

c. Bisa mendistribusikan dosen pembimbing. 

d. Bisa mengolah nilai (umpan balik dari 

perusahaan dan mahasiswa). 

4. Dosen Pembimbing 

a. Bisa melihat logbook dan job-desc 

mahasiswa magang yang dibimbing. 

b. Bisa melihat data absensi mahasiswa yang 

magang. 

c. Bisa melakukan input nilai. 

5. Mahasiswa 

a. Untuk mahasiswa yang mengambil jalur 

mandiri, mahasiswa tersebut bisa mengajukan 

usulan tempat magang menggunakan borang. 

b. Untuk mahasiswa yang mengambil jalur 
kerjasama, mahasiswa tersebut bisa melihat 

pengumuman lowongan magang, 

mengajukan borang pendaftaran magang. 

c. Bisa melakukan upload log book, job desk 

dan absensi. 

d. Bisa melihat daftar mahasiswa lolos seleksi. 

6. Pudir 

Bisa melakukan verifikasi (menyetujui) surat 

pengantar magang. 
 

3.4. Hasil Pengujian dan Evaluasi Aplikasi  

Hasil analisis dan rancangan aplikasi berhasil 

diimplementasikan yaitu dapat diakses oleh enam 

kategori pengguna dan masing-masing memiliki hak 

akses sesuai dengan perannya dalam pengelolaan data 

dan kegiatan magang. Terdapat 37 fungsional yang 

berhasil diimplementasikan dan sudah diuji 

menggunakan metode black-box dengan beberapa 

evaluasi sebagai berikut:: 

1. Dari 37 fungsional yang dirancang semuanya 
berhasil diimplementasikan, antara lain: 

a. Dari sisi mahasiswa, hak akses ke aplikasi 

adalah login, register, melihat lowongan 

magang, melihat daftar mahasiswa yang lolos 

seleksi (diterima magang), merubah  

password dan upload dokumen magang. 

b. Dari sisi perusahaan, hak akses ke aplikasi 

register, login, mengubah data perusahaan, 

mengubah password, melihat surat pengantar 

magang dan memverifikasi data penerimaan 

atau penolakan permohonan magang 

mahasiswa. 
c. Dari sisi Dosen Koordinator, hak akses ke 

aplikasi adalah login, mengubah password, 

melihat lowongan magang, mengakses data 

pendaftaran magang, seleksi mahasiswa 

magang, distribusi dosen pembimbing, isi 

nilai, dan mengelola akun pengguna. 

d. Dari sisi Dosen Pembimbing, hak akses ke 

aplikasi adalah login, melihat logbook, 

melihat jobdesk, mengubah password dan 

mengisi nilai. 

e. Dari sisi pudir, hak akses ke aplikasi adalah 
login, mengubah password dan menyetujui 

surat magang. 

f. Dari sisi sub bagian kerjasama, hak akses ke 

aplikasi adalah login dan mengubah 

password, menghapus data perusahaan, dan 

membuat surat pengantar magang. 
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2. Pengelolaan magang menggunakan aplikasi 

dapat membantu semua pihak yang terlibat dan 

prosesnya lebih cepat dari sebelumnya, walaupun 

menerapkan prosedur yang sama. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 
meliputi unsur keberhasilan analisis pelaksanaan 

magang dan pengembangan aplikasi pengelolaan 

data magang pada Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Batam antara lain:  

1. Pelaksanaan magang khususnya kelas regular 

malam mengalami beberapa kendala yaitu magang 

di tempat kerja dan bidang kerja tidak sesuai 

dengan bidang ilmu di kampus. Selain itu,  

mahasiswa berperan ganda yaitu sebagai pekerja 

dan peserta magang sehingga umumnya  karyawan 

tidak benar-benar mengerjakan pekerjaan magang  
namun mengerjakan pekerjaan sebagai karyawan. 

Keunggulannya adalah mahasiswa cepat 

memperoleh tempat magang. Bagi mahasiswa 

regular lebih lama memperoleh tempat magang 

sehingga memperlambat waktu pelaksanaan 

magang dan solusi yang memungkinkan untuk hal 

ini adalah pihak jurusan menjalin kerja sama 

dengan industry khususnya dalam distribusi 

magang mahasiswa.  

2. Pemantauan dokumen bukti pelaksanaan magang 

mahasiswa yang terdiri dari logbook, uts/uas, 

absensi, umpan balik (feedback), dan kunjungan 
industri merupakan proses yang sangat vital dan 

penting dalam mendukung kelancaran proses 

magang mahasiswa. Proses pengelolaan datanya 

masih manual dan berpotensi memperlambat 

pelaksanaan dan evaluasi magang. 

3. Proses evaluasi magang yang telah dilaksanakan 

menggunakan 3 metode yaitu: presentasi 

mahasiswa (laporan magang), umpan balik industri 

dan mahasiswa. Kemampuan mahasiswa dapat 

dilihat dalam menyelesaikan masalah selama 

magang berlangsung dan kontribusi mahasiswa 
selama magang. 

4. Secara umum hasil feedback kunjungan magang 

menyatakan skill mahasiswa yang perlu 

ditingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi 

dengan client, beberapa masukan untuk 

pengembangan kurikulum agar menyesuaikan 

dengan kebutuhan industri. 

Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi adalah: 

1. Aplikasi yang dihasilkan, dilengkapi dengan fitur 

penting dalam pengelolaan data magang dan 

menjadi media pemantuan pelaksanaan magang 
berdasarkan prosedur yang ada secara online.  

2. Fitur rekapitulasi arsip magang sangat mendukung 

proses analisis magang setiap periode sehingga 

evaluasi kurikulum dapat dilaksanakan sesuai 

perkembangan teknologi dan kebutuhan 

stakeholder. 

3. Kontribusi penelitian yang dapat dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

magang adalah: 

a. Membantu dosen koordinator mengelola data, 

pelaksanaan dan evaluasi magang.  

b. Membantu mahasiswa untuk mengakses 

informasi pelaksanaan magang seperti prosedur 

magang, lowongan magang, pendaftaran dan 

pengumuman magang, pengumpulan logbook, 
dan pengumpulan laporan serta dokumen 

lainnya terkait dengan pelaksanaan magang. 

c. Membantu dosen pembimbing untuk 

memantau pelaksanaan magang dan media 

koordinasi dengan perusahaan, koordinator dan 

mahasiswa. 

d. Membantu bagian akademik dan kerjasama 

untuk memantau pelaksanaan magang. 

e. Mendukung data evaluasi kurikulum sesuai 

perkembangan teknologi dan kebutuhan 

steakholder. 
 

DAFTAR REFERENSI 

 
[1] Gunadi, G. (2016). Aplikasi Berbasis Web. Tersedia di 

academia.edu: http://www.academia.edu/4560304/Aplikasi 

Berbasis Web  

[2] Hartono P., Listryorini T., Jazuli A., (2015), Aplikasi 

Pengelolaan Presensi Mahasiswa Magang Di Perpustakaan 

Universitas Muria Kudus, Prosiding SNATIF ke-2 Tahun 

2015, ISBN:978-602-1180-21-1, Universitas Muria Kudus, 

tersedia di: 

http://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA/article/view/359/369. 

[3] Peter, Susanto F.C., Soesetyo M.A., 2010, Analisis dan 

Perancangan Basis Data Sistem Informasi Program Magang 

Berbasis Web pada Kementrian Luar Negeri Republik 

Indonesia, Skripsi, Universitas Binus, tersedia di: 

http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesi

sid=2010-1-00120-IF.   

[4] Politeknik Negeri Batam, Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi 

Magang, tersedia di: 

http://intranet.polibatam.ac.id/ISO%209001_2008/PB%2008

%20-%20Pelaksanaan%20Pembelajaran/No.PR.8.4.3-

V1%20Prosedur%20PBM%20-

%20Pelaksanaan%20dan%20Evaluasi%20Magang.pdf.  

[5] Andi. (2004). Menguasai HTML, CSS, PHP dan MySQL. 

Bandung: MADCOMS 

[6] Arief., R. Muhammad. (2011). Pemrograman Web Dinamis 

Menggunakan Php dan Mysql. Yogyakarta, ANDI 

[7] Arifin, M. (2014). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi 

Praktek Kerja Lapangan Pada Instansi/Perusahaan. Jurnal 

SIMETRIS 

[8] Buyens.2001. Pengertian Aplikasi Berbasis Mobile. Graha 

Ilmu: Yogyakarta 

[9] Gufron (2014). Retrieved oktober 02, 2016, from 

http://dosen.gufron.com 

[10] Hadi. (2012). Retrieved oktober 02, 2016, from 

http://faculty.petra.ac.id/   

[11] K, Fendhika. C., Gundo, A. J.,  Somya, R. (2013). 

Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Menggunakan YUI 

Library. Jurnal Teknologi Informasi, 101-200 

[12] Polibatam. Retrieved oktober 02, 2016, from 

http://intranet.polibatam.ac.id    

 

30

http://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA/article/view/359/369
http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesisid=2010-1-00120-IF
http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesisid=2010-1-00120-IF
http://intranet.polibatam.ac.id/ISO%209001_2008/PB%2008%20-%20Pelaksanaan%20Pembelajaran/No.PR.8.4.3-V1%20Prosedur%20PBM%20-%20Pelaksanaan%20dan%20Evaluasi%20Magang.pdf
http://intranet.polibatam.ac.id/ISO%209001_2008/PB%2008%20-%20Pelaksanaan%20Pembelajaran/No.PR.8.4.3-V1%20Prosedur%20PBM%20-%20Pelaksanaan%20dan%20Evaluasi%20Magang.pdf
http://intranet.polibatam.ac.id/ISO%209001_2008/PB%2008%20-%20Pelaksanaan%20Pembelajaran/No.PR.8.4.3-V1%20Prosedur%20PBM%20-%20Pelaksanaan%20dan%20Evaluasi%20Magang.pdf
http://intranet.polibatam.ac.id/ISO%209001_2008/PB%2008%20-%20Pelaksanaan%20Pembelajaran/No.PR.8.4.3-V1%20Prosedur%20PBM%20-%20Pelaksanaan%20dan%20Evaluasi%20Magang.pdf
http://faculty.petra.ac.id/
http://intranet.polibatam.ac.id/


 
 

Perancangan Sistem Kontrol Kecepatan Motor DC dengan PID 

LabVIEW 2010 
 

Fauzy
1)

, Sugiatmo Kasmungin
2) 

1) Jurusan Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti, Jakarta 11440, email: fauzy.said1107@gmail.com 

2) Jurusan Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti, Jakarta 11440, email: sugiatmo_ftke@trisakti.ac.id  

 
Abstrak – Dalam mendesain sistem kontrol, stabilitas sistem merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan 

sistem kontrol umpan balik PID memungkinkan kestabilan sistem dapat diraih meskipun terdapat gangguan pada 
sistem. Dalam penelitian ini, penulis merancang sebuah sistem kontrol kecepatan motor DC. Pada sistem ini 

digunakan PID LabVIEW 2010 sebagai sistem kontrol dan Sensor Proximity sebagai input dari proses variabel 

PID LabVIEW 2010. Sistem ini dapat dioperasikan oleh operator melalui front panel LabVIEW. Operator dapat 

mengatur kecepatan Motor DC yang kemudian kecepatan ini akan dijaga tetap sama oleh sistem kontrol ini 

meskipun ada pembebanan/gangguan dari luar sistem yang mengakibatkan penurunan kecepatan. PID LabVIEW 

2010 ini memberikan keluaran output tegangan 0-5Vdc melalui kanal analog output dari NIDAQ 6008. 

Tegangan ini akan diterima oleh Penguat Non-Inverting untuk dikuatkan menjadi 0-12Vdc. Tegangan ini 

kemudian dijadikan sebagai tegangan input dari Motor DC. Sistem kontrol PID dengan umpan balik ini dapat 

membuat respon motor DC (respon sistem orde 2) dapat diredam sehingga overshoot ≈ 0 dan error steady state 

±2%. Sedangkan umpan balik dapat membuat kondisi sistem ini stabil meskipun adanya gangguan dari luar. 

Hasil rancangan sistem kontrol kecepatan ini memenuhi kriteria yang diharapkan dengan overshoot, Mp = 0 dan 
Error Steady State, Ess = 0,82%. 

 
Kata Kunci: Kontrol PID, PID LabVIEW 2010, NIDAQ 6008, Motor DC 

 
Abstract – The stability of the system is the main objective for Control System Design criteria. PID control with 

closed loop system is the one of control which can improve the stability of the system from disturbance effect. In 

this study, DC Motor Speed Control is designed with PID LabVIEW 2010 Software and Proximity Sensor as a 

closed loop feedback. The system allows the operator to control speed of DC Motor from LabVIEW front panel 

which automatically stabilized when load –which usually slow down the speed of DC Motor, applied. PID 

LabVIEW 2010 generates voltage output 0-5Vdc and drives DC Motor through analog output channel from 

NIDAQ 600, which received by Non-Inverting Amplifier and amplified to 0-12Vdc output. PID Control with 

Closed Loop system may dampen the speed response second order of DC Motor to have value of overshoot 

number ≈ 0 with steady state error of ±2%. The system feedback can stabilize this condition from outside 
interference. The result of this speed control system has success criteria of overshoot (Mp) = 0 and Error Steady 

State (Ess) = 0.82%. 

 
Keywords: PID Control, PID LabVIEW 2010, NIDAQ 6008, DC Motor 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Berkembangnya teknologi tidak terlepas dari 

kemajuan bidang elektronika khususnya dalam Sistem 

Kontrol Analog. Salah satu aktuator yang sering 

dipergunakan dalam proses automasi adalah Motor 

DC. Dalam pemanfaatannya, Motor DC dalam 

berbagai hal, seperti: robot pemindah barang, 

konveyor pada perusahaan manufaktur dan lain-lain. 

Setiap motor DC memiliki respon sistem yang 

berbeda-beda ketika diberikan sebuah inputan 

sehingga diperlukan sebuah sistem kontrol dapat 

membuat respon dari motor DC. ini khususnya 
kecepatannya dapat dikontrol secara stabil walaupun 

terdapat gangguan dari luar sistem itu sendiri. Pada 

Tugas Akhir ini, PID LabVIEW digunakan sebagai 

sistem kontrol otomatis untuk mengontrol kecepatan 

dari motor agar tidak terjadi kondisi overshoot dan 

error steady state yang kecil dengan motor DC 

sebagai objeknya. Sensor yang digunakan adalah 

sensor proximity untuk menghitung banyaknya 
putaran dari motor DC yang akan ditampilkan pada 

Man Machine Interface (MMI) sebagai representasi 

dari frekuensi motor DC tersebut. Sistem kontrol yang 

digunakan dalam sistem ini adalah PID LabVIEW  

dengan software Lab VIEW 2010. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Motor DC dan Generator DC 

Aktuator yang biasa digunakan dalam sistem kontrol 

adalah motor DC. Berikut ini adalah rangkaian listrik 

dari armatur dan mekanisme dari rotor seperti 

diperlihatkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Rangkaian pengganti dari motor DC [1] 

Fungsi Transfer Sistem : 

V




= 

   2KRLsbJs

K


..............................................(1) 

Keterangan : 

- J : Momen Inersia dari rotor ( 2

2.

s

mkg ) 

- b : rasio redaman dari sistem mekanik (Nms) 

- K : gaya elektromotif (
Amp

Nm ) 

- R : resistansi (ohm) 

- L : induktansi (H) 

- V : tegangan input (Volt) 

- 


  : kecepatan sudut (rps) 

 

2.2 Sistem Kontrol PID 

Sebuah kontrol PID adalah sebuah mekanisme kontrol 

lup umpan balik yang secara luas digunakan dalam 

sistem-sistem kontrol pada Industri. PID kontroller 

adalah solusi untuk memperbaiki error antara set 

point dan proses variabel dan outputnya merupakan 

hasil perbaikan yang dapat diatur dengan kriteria yang 

diinginkan.[2] 

Algoritma dari PID kontroler terdiri dari 3 bagian 
seperti ditunjukan pada gambar 2.2. Bagian tersebut 

adalah kontrol Proporsional, Integral dan Derivative. 

Masing-masing bagian memiliki konstanta. Dengan 

mengatur ketiga nilai konstanta dari kontrol PID maka 

kita bisa mendapatkan aksi kontrol sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan. Sebuah catatan bahwa 

penggunaan kontrol PID tidak menjamin kontrol akan 

optimal dalam suatu sistem.[8] 

Ve(t)


+

-

Kp

Ki

d

dt


+

+

+
Proses

Variabel

Vpv(t)

Vo(t)

 
Gambar 2.2. Blok diagram PID.[6] 
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2.3 Data Akuisisi 

Sistim akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem yang berfungsi untuk mengambil, 

mengumpulkan dan menyiapkan data, hingga 

memprosesnya untuk menghasilkan data yang 

dikehendaki. Jenis serta metode yang dipilih pada 

umumnya bertujuan untuk menyederhanakan setiap 

langkah yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. 

Sistem kanal tunggal yang disebut juga sistem akuisisi 

data sederhana, ditunjukan pada gambar 2.3. 

trands filter S/H A / D Komputer display

A / D

Amplifier

 
Gambar 2.3. Sistem akuisisi data kanal tunggal.[8] 

Adapun fungsi masing-masing blok dalam sistem 

adalah sebagai berikut : 

- Tranduser : berfungsi untuk merubah besaran 

fisis yang diukur kedalam bentuk 
sinyal listrik. 

- Amplifier : berfungsi untuk memperbesar 

amplitudo dari sinyal yang 

dihasilkan transduser. 

- Filter : berfungsi untuk membatasi lebar 

band frekuensi sinyal listrik dari 

data yang diukur. 

- S/H : berfungsi untuk menjaga amplitudo 

sinyal analog tetap konstan selama 

waktu konversi analog ke digital. 

- A/D : berfungsi untuk merubah besaran 
analog kedalam bentuk representasi 

numerik. 

- D/A : berfungsi untuk merubah besaran 

numerik kedalam sinyal analog. 

- Komputer : berfungsi untuk mengolah data dan 

mengontrol proses. 

Pada konfigurasi kanal tunggal, komputer berfungsi 

sebagai pemroses data dan juga pengontrol penguatan 

sinyal. 

Sistem akuisisi data yang menggunakan komputer 

digital sebagai pengolah datanya, maka kecepatan 

ditentukan oleh proses pengubahan sinyal analog ke 
digital. Untuk mempercepat akuisisi data biasanya 

digunakan suatu konverter analog ke digital yang 
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berkecepatan tinggi yang disebut dengan FLASH A to 

D. Bila kecepatan akuisisi masih ingin dipercepat, 

maka dapat digunakan teknik seperti yang 

diperlihatkan pada gambar 2.4. Cara ini digunakan dua 

buah A/D yang bekerja secara bergantian. 
Input 

Analog

A / D

2

A / D

1

MUX DIGITAL

Sistem 

Komputer
 

Gambar 2.4. Dua Buah A/D untuk Mempercepat Akuisisi 

Satu diantara sekian banyak produk DAQ (data 

acquisition) yang memenuhi persyaratan tersebut 

adalah DAQ USB 6008 produk National Instruments 
seperti diperlihatkan pada gambar 2.5.  

 
Gambar 2.5. Visualisasi NI-DAQ 6008 USB.[3] 

 

2.4 LabVIEW 2010 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation 

Engineering Workbench) adalah media dan 

pengembangan berupa bahasa program visual dari 

National Instrument. Bahasa grafik dinamakan “G”. 

LabVIEW digunakan untuk akuisisi data, 

pengontrolan instrumen, dan otomatisasi industri pada 

variasi tampilan.[7]  

Bahasa pemrograman LabVIEW adalah dataflow 

programming language. Pengeksekusian didefinisikan 
oleh struktur dari blok diagram yang mengkoneksikan 

berbagai macam fungsi dengan pengkabelan. Lalu 

tampilannya dapat dilihat pada front panel sebagai 

Human Machine Interface (HMI) seperti ditunjukan 

pada gambar 2.6.  

 
Gambar 2.6. Contoh Front Panel pada LabVIEW 2010 

 

2.5 PID LabVIEW 

PID kontroller membandingkan antara setpoint (SP) 

dengan process variable (PV) untuk mendapatkan 

nilai error (e).[4] 

PVSPe  .................................................................(3) 

Kemudian PID kontroller menghitung aksi kontrol, 

)(tu ,dimana Kc adalah gain kontroller. 














 

t

d
i

c
dt

de
Tdte

T
eKtu

0

1
)( .........................................(4) 

Jika error dan output kontroller memiliki range yang 

sama, -100% hingga 100%, gain kontroller 

berbanding terbalik dari proporsional band. Ti adalah 

waktu integral dalam menit, disebut juga waktu reset 

(reset time), dan Td adalah waktu derivative dalam 
menit, disebut juga waktu rata-rata (rate time). 

Persamaan (5) adalah persamaan untuk menghitung 

aksi proporsional. 

eKtu cp )( ..................................................................(5) 

Persamaan (6) adalah persamaan untuk menghitung 

aksi integral. 


t

i

c
I dte

T

K
tu

0

)( ............................................................(6) 

Persamaan (7) adalah  persamaan untuk menghitung 

aksi derivative. 

dt

de
TKtu dcD )( ............................................................(7) 

Kemudian berikut ini adalah penjelasan implementasi 

algoritma PID LabVIEW 2010: 

 

Perhitungan Error 

Persamaan (8) menggambarkan arus error yang 
digunakan untuk menghitung proporsional, integral, 

dan aksi derivative. 

)()( fPVSPke  .........................................................(8) 

Aksi Proporsional 

Aksi proporsional adalah perkalian dari gain 

kontroller dengan error, seperti diperlihatkan pada 

persamaan (2.9). 

  keKku cP *)(  .........................................................(9) 

Integral Trapezoid 
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Integral trapezoid digunakan untuk menghindari 

perubahan ketajaman dalam aksi integral ketika terjadi 

perubahan secara tiba-tiba dalam PV atau SP. 

Penggunaan pengaturan nonlinier pada aksi integral 

untuk meniadakan overshoot. Error terbesar, aksi 

integral terkecil, seperti diperlihatkan pada persamaan 

(10). 

     
t

ieie

T

K
ku

k

ii

c
I 







 
 

1 2

1
.......................................(10) 

Aksi Derivative Parsial 

Karena perubahan secara tiba-tiba pada SP, aksi 

derivative hanya berlaku pada PV, bukan pada error 

(e), untuk menghindari sentakan derivative. 

Persamaan (11) menggambarkan aksi derivative 

parsial. 

      1


 kPVkPV
t

T
Kku ff

d
cD ...............................(11) 

Output Kontroller 

Output kontroller adalah penyajian terakhir dari 

proporsional, integral dan aksi derivative, 

sebagaimana diperlihatkan pada persamaan (12). 

       kukukuku DIP  ............................................(12) 

Pembatasan Output 

Output kontroller sesungguhnya dibatasi pada range 
yang ditetapkan untuk output kontrol. 

If   maxuku  then   maxuku   

dan 

If   minuku  then   minuku   

Persamaan (13) memperlihatkan model praktis dari 
PID kontroller. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Perancangan Sistem 

Nama Sistem : Kontrol Kecepatan Motor DC 

dengan PID LabVIEW 2010 

Fungsi Sistem : Mengontrol kecepatan motor DC 

agar tidak ada overshoot dan error 

steady state yang terjadi 2 – 5%. 

Selain itu menjaga kecepatan 

motor tetap stabil meskipun 

terdapat gangguan dari luar 
sistem. 

Diagram Blok : 

 
Gambar 3.1. Diagram Blok system 

 

Berikut ini adalah keterangan bagian dari system, 

yaitu: 

a. Komputer/Laptop sebagai pengeksekusi Program 

LabVIEW 2010; 

b. NIDAQ 6008 sebagai Sistem Akuisisi Data; 

c. Amplifier sebagai penguat tegangan output dari 

NIDAQ 6008 dengan gain 2,4 kali; 

d. Attenuator sebagai pelemah tegangan output dari 

proximity dan generator sehingga dapat dibaca 

oleh NIDAQ 6008, gain pelemahan adalah 0,42 

kali; 
e. Motor sebagai Objek yang akan dikontrol; 

f. Generator sebagai penghasil tegangan DC akan 

digunakan untuk memonitor RPM dan PV; 

g. Proximity Sensor sebagai Acuan Kalibrasi RPM 

motor. 

Sistem ini memiliki cara kerja sebagai berikut yaitu 

set point ditentukan oleh operator melalui front panel. 

Kemudian PID LabVIEW akan memproses error dari 

set point dan process variable (umpan balik dari 

generator DC). Kemudian memberikan outputnya ke 

motor DC. Jika generator dc diberikan beban resistif 
dengan mengaktifkan saklar, maka PID LabVIEW 

akan mendeteksi perubahan dari error antara setpoint 

dan process variable. Kemudian PID LabVIEW akan 

secara otomatis memperkecil error yang terjadi 

sehingga sistem akan kembali mengejar nilai set point. 

 

Kontroller PID ini dirancang dengan nilai Kc=0,01, 

Ti=0,001 menit = 0,06 (detik) dan Td=1.10-4 menit (6 

. 10-3 detik). Berdasarkan persamaan berikut: 














 

t

d
i

c
dt

de
Tdte

T
eKtu

0

1
)(  

)(
1

1)( sETds
Tis

KcsU 







  

)(006.0
06,0

1
101,0)( sEs

s
sU 








  

Jadi, fungsi transfer lup terbukanya adalah 
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 ……………………(14) 

Perancangan sistem kontrol kecepatan motor DC 

dengan PID LabVIEW 2010 dilakukan dengan cara 
membuat software kontrol lup tertutup seperti blok 

diagram kontrol PID pada gambar 3.1. Hasil 

perancangan diperlihatkan pada gambar 3.2, 3.3, 3.4 

dans3.5.   
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Gambar 3.2. Blok Diagram Kontrol Kecepatan Motor DC 

dengan PID LabVIEW 2010 

 
Gambar 3. 3 Blok Diagram Penghitung Frekuensi Motor DC 

 
Gambar 3.4. PID Front panel Kontrol Kecepatan Motor DC 

dengan PID LabVIEW 2010 

 
Gambar 3.5. Data Collector Front panel Kontrol Kecepatan 

Motor DC dengan PID LabVIEW 2010 

 

3.2 Hasil Pengukuran 

Pengujian dimaksudkan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan untuk kemudian dianalisis, agar 

kinerja dan spesifikasi sistem setelah direalisasi dapat 

diketahui (settling-time, delay-time, overshoot, steady 

state error dan kemampuan melakukan koreksi 

terhadap pembebanan). Penyimpangan nilai parameter 

di luar batas yang dipersyaratkan akan digunakan 

sebagai masukan untuk melakukan perbaikan. Sampel 
data numerik hasil pengukuran secara otomatis 

disimpan dalam satu file (text file) dengan ekstensi 

*.lvm. Untuk keperluan analisis, data ini dapat di-

replay dan diolah sesuai kebutuhan. 

Konfigurasi untuk pengujian sistem kontrol kecepatan 

motor DC dengan PID LabVIEW 2010 diperlihatkan 

pada gambar  3.6. 

 

 
Gambar 3.6. Konfigurasi Pengujian sistem kontrol 

kecepatan motor DC dengan PID LabVIEW 2010 
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Dengan membuat program pembacaan data seperti 

diperlihatkan pada gambar 4.3, kita dapat mengambil 

kembali data yang telah disimpan pada saat pengujian 

untuk selanjutnya diolah agar dapat diketahui 

spesifikasi dari sistem kontrol yang digunakan. 

Analisa data dilakukan secara otomatis dengan 

membuat program untuk menganalisa respon dari 

sistem. Hasil analisa diperlihatkan pada gambar 4.4. 

 
Gambar 3.7. Program pembacaan data hasil pengukuran 

98%
90%

10%

50%

Ts = 4,1 s

Td = 0,8 s

Tr = 2,3 s

 
Gambar 3.8. Pengukuran settling time (ts), rise time (tr),dan 

delay time (td) 

 

Dari data yang diperoleh maka diketahui bahwa sistem 

kontrol memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

 Settling time, ts = 4,1 s  

 Rise time, tr = 2,3 s 
 Ess (%) = 1 % (dibawah 5%) 

 Overshoot, Mp = 0 % 

 Delay-time, td = 0,8 s 

 

3.3 Pembahasan Hasil Pengukuran 

Perhitungan secara teoritis, fungsi transfer lup terbuka 

dari PID, yaitu: 
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Setelah diproses secara matematis adalah : 
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Dalam hal ini k3 tidak perlu dicari nilainya karena 

nilai eksponensial pada U(t) akan bernilai mendekati 

nol. 

 
0

1



s

s sUk = 4 

  
944,0

944,02



s

s sUk = -4,23 

Jadi,  

  tetU 944,023,44  ......................................(4.1) 

Untuk setting time yaitu saat output 98 %, masukkan 

ke dalam persamaan 4.1 dan carilah nilai t, yaitu : 

ts=4,2 detik......................................................(4.2) 

Untuk waktu naik yaitu saat output antara 10 % 

sampai 90 %, masukkan ke dalam persamaan 4.1 dan 

carilah nilai t, yaitu : 

Untuk nilai output 10 % maka t(10%) = 0,17 detik 

Untuk nilai output 90 % maka t(90%) = 2,50 detik 
Jadi, 

tr = t(90%) - t(10%) = 2,33 detik...........................(4.3) 

tidak ada overshoot secara teoritis 

Membandingkan data hasil perhitungan dengan 

pengujian, data hasil perhitungan : 

 Settling time, ts = 4,2 detik 

 Rise time, tr = 2,33 detik 

 Ess (%) = 1 % (dibawah 5%) 

 Overshoot, Mp = 0 % (dibawah 5%) 

 Delay-time, td = 0,8 detik 

Data hasil pengujian : 
 Settling time, ts = 4.1 detik 

 Rise time, tr = 2,3 detik 

 Ess (%) = 0,82 % (dibawah 5%) 

 Overshoot, Mp = 0 % (dibawah 5%) 

 Delay-time, td = 0,8 

%100% 



nperhitungadata

pengujiandatanperhitungadata
anpenyimpang  

Untuk settling time persentase perbedaannya adalah 

2,3 % 
Untuk delay time persentase perbedaannya adalah 0 % 

Untuk  rise time persentase perbedaannya adalah 1,3 

% 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol 

kecepatan dan pengereman menggunakan kontrol PID 

LabVIEW 2010 memiliki nilai overshoot sama dengan 

nol. Kemudian penyimpangan yang terjadi antara 

pengujian dan perhitungan adalah 2,3% untuk settling 
time dan 1,3% untuk rise time dan 0% untuk  delay 

time. 
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Abstrak  –  Automatic Identification System (AIS) adalah sebuah sistem yang mampu menyediakan informasi 

kapal dan mengirimkannya dari kapal ke kapala maupun dari kapal ke darat menggunakan gelombang radio 

VHF secara otomatis. Informasi yang didapat pada Sistem AIS identifikasi kapal (nama kapal, IMO number, 

MMSI, dan call sign) serta data posisi kapal, kecepatan, dan arah pergerakan kapal. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pergerakan kapal pada selat Singapura dan Perairan Batam menggunakan data  dari sistem 

AIS yang divisualisasikan menggunakan aplikasi GIS (Geographic Information System). Data yang digunkan 

dalam analisa ini adalah data kapal yang di record menggunakan aplikasi AIS record pada 13 Agustus 2017 

dalam rentang waktu pukul 00.00 hingga 23.59. Dalam penelitian ini diketahui jumlah kapal rata-rata yang 

melewati Selat Singapura dan Perairan Batam pada 13 Agustus 2017 sebanyak 1289 kapal, dengan waktu 

terpadat lalu lintas terjadi pada pukul 13.00 dengan jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1372, sedangkan jumlah 

kapal terendah terjadi pada pukul 01.00 dengan jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1177 kapal.  Penelitian ini 

dapat menunjukkan pergerakan kapal secara visual pada GIS (Geographic Information System). 

 

Kata Kunci : Automatic Identification System (AIS), Pergerakan Kapal, GIS (Geographic Information System) 

  

Abstract - Automatic identification systems (AIS) are designed to be capable of providing information about the 

ship to other ships and to coastal authorities using Very High Frequency (VHF) radio signal automatically. The 

vessel information which obtained from AIS such as vessel identity (ship name, IMO number, MMSI number 

and call sign), possitin (langitude and latitude), speed, course over ground and port destination. AIS system can 

be used for ship tracking as long as detected by the receiver station. This paper aims to visualize the movement 

of ship which passing through Stait of Malacca (Strait of Singapore-Batam area) using GIS (Geographic 

Information System). Ship traffic data which used on this paper are recorded on 13 August 2017 at 00:00:00 – 

23:59:59. The average ship traffic occurs on 13 August 2017 with number of ships are 1289 vessels. Highest 

traffic occurs at 13.00 with the number of ships are 1372 vessels and the lowest traffic occurs at 01.00 with the 

number of ships are 1177 vessels. The result also show ship movement pattern visualize on GIS (Geographic 

Information System). 

 

Keywords: Automatic Identification System (AIS), ship tracking, GIS (Geographic Information System) 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Automatic Identification System (AIS) adalah sebuah 

sistem yang mampu menyediakan informasi kapal dan 

mengirimkannya dari kapal ke kapala maupun dari 

kapal ke darat melalui station penerima menggunakan 

gelombang radio VHF secara otomatis. Sistem AIS 

digunakan pada Vessel Traffic System (VTS) sebagai 

port traffic management yang berfungsi mengontrol 

kapal keluar dan masuk pelabuhan. Selain itu, sistem 

AIS juga mampu mendeteksi kapal dalam jumlah yang 

banyak dan mampu menyediakan informasi pelayaran. 

Oleh karena itu, manajemen lalu lintas pelabuhan 

membutuhkan sistem AIS untuk mencegah terjadinya 

tabrakan antar kapal dan mencegah tabraan dengan 

kapal ikan (fishing boat). 

Penggunaan Automatic Identification System (AIS) 

diatur didalam IMO Resolution untuk memenuhi 

regulasi keselamatan dan keamanan yang berfungsi 

sebagai pencegahan tabrakan kapal (collision 

avoidance), vessel traffic servie, alat bantu dalam 

navigasi, search and rescue dan investagi kecelakaan 

[4]. Aturan ini menyebutkan bahwa seluruh kapal 

dengan bobot diatas 300GT pada pelayaran 

internasional dan diatas 500GT pada pelayaran non-

internasioanl dan seluruh kapal penumpang (passenger 

ship) diwajibkan menggunakan peralatan AIS sesuai 

dengan regulasi AIS yang diatur oleh International 

Maritime Organization (IMO) [1]. 
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Sistem AIS mampu menyediakan informasi kapal 

antara lain identifikasi kapal (nama kapal, nomor 

IMO, nomor MMSI, dan call sign), posisi kapal 

(langitude & latitude), kecepatan, arah pergerakan 

kapal dan pelabuhan tujuan kapal. Data-data AIS ini 

dapat digunakan dalam rangka pelacakan keberadaan 

kapal selama data AIS yang dikirim kapal dapat 

diterima oleh station penerima AIS.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergerkan 

kapal pada selat Singapura dan Perairan Batam 

menggunakan data dari sistem AIS (Automatic 

Identification System). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan data AIS yang 

didecode sehingga diketahui data langitude dan 

latitude kapal. Data posisi tersebut dimasukkan 

kedalam aplikasi Quantum GIS sehingga akan didapat 

pola pergerakan kapal. 

 

2. AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 

(AIS) 

Dalam sistem AIS, pertukaran data dilakukan secara 

otomatis melalui perangkat AIS yang dipasang di 

kapal, melalui gelombang radio. Selanjutnya, 

informasi tersebut ditampilkan dilayar masing-masing 

kapal seperti halnya informasi radar. Dengan 

demikian, permasalahan komunikasi yang sering 

dialami oleh kapal pada saat cuaca buruk, dapat 

dihindari sehingga tabrakan kapal yang disebabkan 

oleh cuaca buruk dapat dihindari juga. Ini merupakan 

tujuan awal dari terciptanya perangkat ini. Itu 

sebabnya, seringkali AIS disebutkan sebagai collision 

avoidance system atau sistem untuk menghindari 

tabrakan. 

Sistem AIS mampu menghandle lebih dari 2000 data 

permenit dan terupdate setiap dua detik [2]. Sistem 

AIS menggunakan sinyal radio VHF (Very High 

Frequency)  antara 156MHz – 162 MHz. AIS 

diklasifikasikan menjadi 7 tipe yaitu Class A, Class B, 

Base Station, Aids to Navigation (AtoN), Search and 

Rescue Transponder (SART) dan Specialist AIS 

Transponder. AIS Class A menggunakan sistem SO-

TDMA (Self-organized Time Division Multiple 

Access) yang sesuai dengan standar IMO/SOLAS. 

AIS Class B menggunakan skema sistem SO-TDMA 

Self-organized Time Division Multiple Access (CS-

TDMA) atau SOTDMA. AIS tipe ini tidak mengikuti 

standar IMO/SOLAS, tetapi mengikuti standar ISAF 

OSR Cat 1 dan 2 [1]. 

AIS Class A mampu memberikan informasi setiap 2 

hingga 10 detik selama pada kondisi berlayar dan 

setiap 3 menit selama kondisi lego jangkar. Informasi 

yang diberikan diantaranya [2]: 

1. MMSI number 

2. Navigation Status  

3. Rate of turn 

4. Speed over ground 

5. Possition accuracy 

6. Longitude and Latitude 

7. Course over ground 

8. True heading 

9. Time stamps 

 

Informasi tambahan yang diberikan oleh AIS Class A 

setiap 6 menit diantaranya: 

1. MMSI number 

2. IMO Number 

3. Radio calll sign 

4. Name of ship 

5. Dimension of ship 

6. Refenrence point location 

7. Type of possition fixing devices 

8. Draught of ship 

9. Destination 

10. Estimated time of Arrival at destination 

 

2.1. AIS Message 

Data AIS bersifat rahasia menggunakan kode biner 

yang harus dipecahkan menggunakan ITU M.1371-

2 standard. AIS Message menggunakan format 

NMEA. Standar NMEA menggunakan dua kalimat 

yaitu !AIVDM (Diterima Data dari kapal lain) dan 

!AIVDO (informasi kapal sendiri). Dalam hal ini, 

instalasi AIS hanya menerima pesan !AIVDM. 

Contoh pesan NMEA pada AIS adalah: 

!AIVDM,1,1,,A,14eG;o@034o8sd<L9i:a;WF>062

D,0*7D 

Urutan kalimat NMEA: 

!AIVDM Tipe NMEA Message 

1 Number of Sentences (some messages 

need more then one) 

1 Sentence Number (1 unless it´s a 

multi-sentence message) The blank is 

the Sequential Message ID (for multi-

sentence messages) 

A The AIS Channel (A or B) 

14eG;... The Encoded AIS Data 

0* End of Data 

7D NMEA Checksum 

 

AIS receiver data diterima dalam bentuk ASCII data 

packets dalam bentuk data biner, menggunakan 

format data NMEA 0183. Kode biner yang terdapat 

pada pesan NMEA menggunakan 6 bit ataupun 8 bit. 

Pemecahan pesan AIS menggunakan standar ITU 

Recommendation M.1371, "Technical Characteristics 

for a Universal Shipborne Automatic Identification 

System Using Time Division Multiple Access". 

Format ASCII telah ditetapkan dalam IEC-PAS 

61162-100, "Maritime navigation and 

radiocommunication equipment and systems". Proses 

konversi AIS message menggunakan standar ITU 
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dan ASCII akan menghasilkan pesan AIS sebagai 

berikut: 

Tabel 1. AIS Message 

 

Field Length Description 

0-5 6 Message Type 

6-7 2 Repeat Indicator 

8-37 30 MMSI 

38-41 4 Navigation Status 

42-49 8 Rate of Turn (ROT) 

50-59 10 Speed Over Ground (SOG) 

60-60 1 Position Accuracy 

61-88 28 Longitude 

89-115 27 Latitude 

116-127 12 Course Over Ground (COG) 

128-136 9 True Heading (HDG) 

137-142 6 Time Stamp 

143-144 2 Maneuver Indicator 

145-147 3 Spare 

148-148 1 RAIM flag 

149-167 19 Radio status 

 

2.2. MMSI Number 

 

Maritime Mobile Service Identity (MMSI) adalah 

nomor unik (unique number) yang berjumlah 9 

digit yang digunakan oleh digital selective calling 

(DSC), automatic identification systems (AIS) dan 

beberapa peralatan identifikasi kapal lainnya untuk 

mengidentifikasi sebuah kapal (ship identifiation) 

atau stasiun radio pantai (coast radio station). 

MMSI diatur dan dikelola secara internasional 

oleh International Telecommunications Union 

(ITU) di Jenewa, Swiss, seperti tanda panggilan 

radio (call signs) yang diatur pada kapal. Format 

MMSI dan penggunaannya didokumentasikan 

dalam Pasal 19 Peraturan Radio ITU dan 

Rekomendasi ITU-R M.585-7 [5]. 

MMSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi: 

1. Kapal (individual vessel atau ship station) 

2. Grup kapal (group of vessels) 

3. Stasiun pandai atau group stasiun pantai (shore 

station or group of shore stations) 

4. SAR aircraft 

5. Navigation aids 

 

Strutur MMSI terdiri dari 9 digit angka. Salah satu 

bagian dari digit MMSI adalah MID (Maritime 

Identification Digits) berupa 3 digit angka yang 

menunjukkan kode negara (country code) antara 200 

hingga 799 [6]. Sebagai contoh, kode negara Indonesia 

pada Indonesia adalah 525. Contoh MMSI kapal 

berbendera Indonesia:  

 

MMSI Number : 525012101 

IMO Number : 9018359 

Call sign : YEWT 

Flag : Indonesia [ID] 

Name of ship : Caraka Jaya Niaga III 11 

Vessel type : Cargo 

Gross Tonnage : 3257 

Deadweight : 3650 t 

Loa x Breadth : 98m × 16m 

Year of built : 1993 

 

Struktur MMSI (Maritime Identification Digits) dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 2. Struktur MMSI number [5] 

 

Type of  

MMSI number 

DescriptStructure of 

the number 

Individual vessel (Ship 

station) 

M1I2D3X4X5X6X7X8X9 

Group of vessels 
01M2I3D4X5X6X7X8X9 

Shore station or 
group of shore stations 

0102M3I4D5X6X7X8X9 

SAR aircrafts 
111213M4I5D6X7X8X9 

Navigation aids 
9192M3I4D5X6X7X8X9 

 

2.3. Instalasi sistem AIS 

 

Dengan menggunakan instalasi AIS sistem ini, maka 

data – data pelayaran kapal dapat diperoleh. Pelaratan 

– peralatan utama dari instalasi AIS sistem terdiri dari: 

1. Antena yang berfungsi sebagai penangkap sinyal 

AIS yang dipancarkan oleh kapal. Salah satu jenis 

antena yang bisa digunakan adalah VHF antena. 

2. AIS Receiver berfungsi untuk mengumpulkan data 

AIS 

3. Komputer berfungsi untuk menyimpan data AIS 

yang telah direkam kedalam hard disk komputer 

 

Gambar 1: Skema Instalasi Peralatan AIS 

  

Gambar 2: Proses setup dan pemasangan peralatan AIS 
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Gambar 3: Perangkat AIS yang terpasang di station Polibatam 

Dalam penelitian ini proses reord dan decode data AIS 

menggunakan sebuah perangkat lunak yang 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

LabVIEW. Perangkat lunak tersebut berfungsi sebagai 

penerima data yang ditangkap perangkat keras AIS 

kemudian akan diolah dari data mentah yang 

dikirimkan kapal yang berupa data seperti berikut: 

!AIVDM,1,1,,B,18JwK20P007KFJp0f36JL?wL08Jl,0

*77. Data tersebut kemudian didecode sehingga 

menjadi data seprti MMSI, langitude dan latitude 

kapal. 

 

Gambar 4: Aplikasi record dan decode data AIS 

 

 

Gambar 5: Contoh Data Hasil AIS Decode 

 
3. DATA KEPADATAN DAN 

PERGERAKAN KAPAL 

Dalam analisa ini data yang dipergunakan adalah 

data AIS pada tanggal 13 Agustus 2017. Salah satu 

data hasil AIS decode adalah MMSI (Maritime 

Mobile Service Identity). Data MMSI dapat 

digunakan sebagai acuan jumlah kapal yang 

melewati Selat Singapura dan Perairan pada waktu 

tersebut. MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 

yang digunakan dalam analisa ini hanya MMSI 

dengan tipe Individual vessel (Ship station) dengan 

struktur kode M1I2D3X4X5X6X7X8X9 seperti yang 

dijelaskan pada tabel 2.  

3.1. Data Kepadatan Kapal 

 

Dalam analisa ini, hanya menggunkan data MMSI 

tipe Individual vessel (Ship station) yang 

berjumlah 9 digit dengan nilai MID (Maritime 

Identification Digits) yang digunakan berupa 3 digit 

angka yang menunjukkan kode negara (country 

code) antara 200 hingga 799. Struktur MMSI selain 
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tipe Individual vessel (Ship station) dianggap 

sebagai data yang tidak valid. 

Tabel 3. Data Kepadatan Lalu lintas Kapal Tanggal 

13/08/2017 

 

No Waktu 
Total 

MMSI 
Valid 

Tidak 

Valid 

1 00:00 1268 1224 44 

2 01:00 1222 1177 45 

3 02:00 1267 1221 46 

4 03:00 1290 1241 49 

5 04:00 1293 1248 45 

6 05:00 1324 1275 49 

7 06:00 1340 1293 47 

8 07:00 1372 1324 48 

9 08:00 1375 1326 49 

10 09:00 1346 1296 50 

11 10:00 1361 1314 47 

12 11:00 1332 1284 48 

13 12:00 1352 1306 46 

14 13:00 1420 1372 48 

15 14:00 1412 1366 46 

16 15:00 1394 1345 49 

17 16:00 1362 1312 50 

18 17:00 1313 1266 47 

19 18:00 1327 1278 49 

20 19:00 1322 1273 49 

21 20:00 1338 1286 52 

22 21:00 1330 1280 50 

23 22:00 1336 1285 51 

24 23:00 1406 1354 52 

Rata-rata 1338 1289 48 

 

 

Gambar 6: Grafik Total MMSI dan MMSI yang valid 

13/08/2017 pukul 00.00 – 23.59 

 

Gambar 7: Grafik jumlah kapal pada 13/08/2017 

pukul 00.00 – 23.59 

Dari data diatas diketahui rata-rata kapal yang 

melewati Selat Singapura dan Perairan Batam pada 

13 Agustus 2017 sebanyak 1289 kapal. Waktu 

terpadat lalu lintas terjadi pada pukul 13.00 dengan 

jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1372, sedangkan 

jumlah kapal terendah terjadi pada pukul 01.00 

dengan jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1177 kapal. 

Jumlah kapal pada data tersebut berdasarkan jumlah 

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) yang 

valid, yaitu diambil hanya struktur MMSI untuk tipe 

Individual vessel (Ship station). Data yang dianggap 

tidak valid adalah data MMSI untuk tipe group of 

vessels, shore station or group of shore stations, SAR 

aircrafts dan navigation aids. 

3.2. Visualisasi Pergerakan Kapal 
 

Dalam penelitian ini, posisi kapal didapat dari data 

AIS berupa langitude dan latitude kapal yang 

merupakan hasil decode dari AIS message. Data dan 

latitude tersebut kemudian dikombinasikan dengan 

aplikasi GIS (Geographic Information System) untuk 

mengetahui posisi kapal secara visual [5]. Pola 

pergerakan kapal dapat diketahui ketika data 

langitude dan latitude sebuah kapal yang dimasukkan 

berjumlah banyak data sehingga titik-titik posisi 

kapal dapat menjadi sebuah pola pergerakan kapal. 

Pada paper ini diambil sebuah contoh data kapal dari 

data AIS yang digunakan untuk menunjukkan 

bagaimana data AIS dapat digunakan untuk 

mengetahui pergerakan kapal yang Selat Singapura 

dan Perairan Batam. 

MMSI Number : 351150000 

Call Sign : 3FHT7 

IMO Number : 9146716 

Name of Ship : Global Dream 

Gross tonnage : 20395 t 

Deadweight : 24801 t 

Length Overall x 

Breadth 

: 153.78m × 26m 

AIS Vessel Type : Cargo 

Year of build : 1997 

Flag  : Panama [PA] 

 

 
 

Gambar 8: Contoh Data Hasil AIS Decode 
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Tabel 4. Data Posisi Kapal Global Dream pada 13/08/2017 

pukul 07.00 

 
MMSI Time Lang Lat SOG 

351150000 7:01:13 104.28 1.306 10.3 

351150000 7:01:24 104.28 1.306 10.3 

351150000 7:01:44 104.28 1.305 10.3 

351150000 7:01:54 104.28 1.305 10.3 

351150000 7:02:13 104.28 1.305 10.3 

351150000 7:02:24 104.28 1.305 10.3 

351150000 7:02:54 104.27 1.305 10.3 

351150000 7:03:03 104.27 1.305 10.3 

351150000 7:03:13 104.27 1.305 10.3 

351150000 7:03:24 104.27 1.304 10.3 

351150000 7:03:54 104.27 1.304 10.3 

351150000 7:04:03 104.27 1.304 10.3 

351150000 7:04:13 104.27 1.304 10.2 

351150000 7:04:24 104.27 1.304 10.2 

351150000 7:04:54 104.27 1.304 10.2 

351150000 7:05:03 104.27 1.304 10.2 

351150000 7:05:13 104.27 1.304 10.2 

351150000 7:05:32 104.27 1.303 10.2 

351150000 7:05:54 104.27 1.303 10.2 

351150000 7:06:03 104.27 1.303 10.2 

351150000 7:06:13 104.27 1.303 10.2 

351150000 7:06:24 104.26 1.303 10.2 

 

 

 

Gambar 9: Visualisasi Pola Pergerakan kapal Global Dream 

menggunakan GIS (Geographic Information System) 

Pada penelitian ini, visualisasi pergerakan kapal 

hanya diambil satu contoh satu kapal saja. 

Visualisasi pergerakan kepadatan kapal secara total 

pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu 

pada tanggal 2 September 2011 pada jam 07.00-

08.00 [3] 

 

Gambar 10: Pergerakan 813 kapal pada 2 September 2011 

pukul 07.00-08.00 [3] 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini mencoba memperlihatkan pola 

pergerakan kapal dari data AIS yang telah didecode 

menggunakan aplikasi GIS (Geographic Information 

System). Contoh data kapal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kapal Global Dream dengan 

MMSI number yaitu 351150000. Dari hasil 

penelitian dapat diperlihatkan pola pergerakan kapal 

tersebut selama 1 jam perjalanannya melewati Selat 

Malaka pada wilayah Selat Singapura dan Perairan 

Batam. Dalam penelitian ini diketahui jumlah kapal 

rata-rata yang melewati Selat Singapura dan Perairan 

Batam pada 13 Agustus 2017 sebanyak 1289 kapal, 

dengan waktu terpadat lalu lintas terjadi pada pukul 

13.00 dengan jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1372, 

sedangkan jumlah kapal terendah terjadi pada pukul 

01.00 dengan jumlah kapal (MMSI) sebanyak 1177 

kapal. 

DAFTAR REFERENSI 
[1] IMO, 1998. Recommendation on performance standard for a 

universal shipborne Automatic Identification System (AIS), 

London: IMO Resolution MSC 74 (69) 

[2] Maciej, 2010. Low cost AIS receiver for coastal zone 
monitoring, Poland: s.n. 

[3] Hendra Saputra, Adi Maimun, Jaswar Koto, Mohammad 

Danil Arifin. Estimation and Distribution of Exhaust Ship 
Emission from Marine Traffic In the Straits Of Malacca and 

Singapore Using Automatic Identification System (AIS) Data. 
The 8th International Conference on Numerical Analysis in 

Engineering, page 131-142 

[4] Perez, M., Chang, R., Billings, R., Kosub, T.L.,. 2009. 

Automatic Identification System (AIS)  data  use in marine 

vessel emission estimation. 18th Annual International 
Emission Inventory Conference 

[5] Ray C., Devogele T., Noyon V., Petit M., Fournier S., 
Claramunt C. GIS Technology for Maritime Traffic Systems. 

In: In European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics News: Special Theme on Traffic Planning and 

Logistics, vol. 68, pages 41-42, Kuntz, P. (eds.), ERCIM 

EEIG, January 2007 

[5] Recommendation ITU-R M585-2 

[6] Table of Maritime Identification Digits: 
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/mid.aspx 

 

43

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/mid.aspx


Implementasi Kincir Angin Savonius 2 Tingkat Menggunakan 

Generator Magnet Permanen  

 
Jefri Lianda

1)
, Hikmatul Amri

2)
 

1) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis 28711, email: jefr i@polbeng.ac. id  
2) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, email:hikmatul_amri@polbeng.ac.id  

 

Abstrak  –  Makalah ini berfokus pada peningkatan kinerja kincir angin savonius dua tingkat untuk 

menghasilkan listrik melalui generator magnet permanen. Penelitian ini mengunakan metode eksperimen 

dengan memperhitungkan jumlah dan sudut turbin angin savonius dua tingkat. Penelitian ini dilaksanakan 

pada kondisi kecepatan angin sekitar 2,85 m / det sampai 6,42 m / det. Dimensi sudu kincir angin savonius  

dengan lebar 45 cm dan tinggi 50 cm. Turbin angin dipasang dengan ketinggian 3,5 meter dari permukaan 

tanah. Penelitian ini mengunakan gear box dengan rasio 1:3. Penelitian ini menghasilkan daya maksimum 

sebesar 95 watt. Tegangan rata-rata yang dihasilkan 13,75 volt AC sampai 19,52 volt AC. Energi yang 

disalurkan ke baterai menggunakan battery charger control (BCR). 

 
Kata Kunci : savonius, permanen,gear box, BCR 

  

Abstract - This paper focuses on improving the performance of a two-tiered windmill savonius to generate 

electricity through a permanent magnet generator. This study used an experimental method, taking into account 

the number and angle of the wind turbine Savonius two levels. The study was conducted at wind speed conditions 

of about 2.85 m / s to 6.42 m / s. Dimensions of windshield savonius blades with a width of 45 cm and a height of 
50 cm. The wind turbine is installed with a height of 3.5 meters from the ground. This study uses a gearbox with 

a ratio of 1: 3.This study produces a maximum power of 95 watts. The average voltage generated 13.75 volts AC 

to 19.52 volts AC. The energy supplied to the battery uses a battery charger control (BCR).  
 

Keywords: savonius, permanent,gear box, BCR 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Kuantitas kebutuhan energi telah menjadi indikator 

standar kehidupan dan tingkat industrialisasi. Saat 
ini sekitar sembilan puluh persen energi dunia 

berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, seperti: 

batubara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. 

Manusia menggunakan bahan bakar fosil untuk 

memasok hampir semua kebutuhan energinya, 

seperti menyalakan kendaraan, menghasilkan listrik 

untuk penerangan. Di sisi lain, sumber energi dari 

energi fosil bumi terbatas. Pada saat bersamaan ada 

masalah dengan perubahan iklim akibat emisi 

karbon dioksida dan sulfur dioksida dari 

pembakaran bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi 

terbarukan untuk sumber energi rendah karbon dan 
hemat biaya dapat menjadi tujuan penting kebijakan 

energi dalam kehidupan. Energi terbarukan adalah 

energi ramah iklim karena tidak adanya emisi yang 

merugikan lingkungan. Badan energi internasional 

tersebut menyatakan bahwa hanya sebagian kecil 

energi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga 

nuklir dan tenaga air, dan bagian yang sangat kecil 

dari sumber energi terbarukan seperti gelombang 

surya, angin, biomassa, panas bumi dan pasang 

surut [1]. 

Kincir angin mengubah energi kinetik menjadi 
energi listrik. Kincir angin dikelompokkan menjadi 

dua kelas yaitu Turbin Angin Sumbu Vertikal 

(VAWT) dan Turbin Angin Sumbu Horizontal 

(HAWT). Turbin Angin Sumbu Horizontal yang 

sebelumnya menjadi alat yang paling populer untuk 

pembangkit listrik karena efisiensinya lebih tinggi 

karena kecepatan rotasi yang tinggi. Tapi HAWT 

memerlukan struktur yang lebih rumit dari pada 
VAWT dan hanya layak dilakukan ke daerah di 

mana angin permanen dengan kecepatan tinggi 

tersedia [2]. 

Turbin angin Savonius, ditemukan pada tahun 1929, 

memiliki konfigurasi sederhana dibandingkan 

dengan jenis kincir angin lainnya. Karena itu, biaya 

yang terlibat dalam pengembangannya bisa lebih 

rendah. Selain itu, turbin angin Savonius 

menghasilkan suara yang lebih rendah dan memiliki 

kinerja yang baik dengan kecepatan angin sedikit 

[3].  
Sigurd J. Savonius dari Finlandia pada tahun 1931 

menemukan turbin angin tipe Savonius, yang 

dikenal dengan S-rotor. Turbin angin Savonius telah 

mendapatkan hak paten. Turbin terdiri dari dua 

bagian silinder dan kemudian memutar dua 

permukaan semi-silinder ke samping sepanjang 

bidang potongan seperti huruf S. Dua permukaan 

setengah lingkaran, disebut sudu, terhubung pada 

sumbu vertikal yang tegak lurus terhadap arah angin 

dengan celah pada sumbu antara sudu. Turbin 

Savonius berfungsi seperti anemometer cangkir atau 

perangkat berbasis drag. Rasio kecepatan 
suduterhadap kecepatan angin kurang dari satu 

kesatuan ini karena suduyang kembali di sisi angin 
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tidak akan pernah bisa berputar lebih cepat dari pada 

angin. Savonius meneliti kinerja tiga puluh model S-

rotor yang berbeda di terowongan angin dan udara 

terbuka [4]. 

Jumlah peneliti yang mempelajari berbagai model 

turbin angin Savonius sangat banyak. Kendati 

demikian, untuk mengetahui lebih detail parameter 

desain pasti menunjukkan bahwa tidak ada produk 

analisis yang bisa memberi pengetahuan tentang 

pengaruh sudut heliks pada kinerja VAWT. Studi 

sebelumnya mendorong peneliti untuk 
mengembangkan dan mengoptimalkan turbin angin 

savonius dengan sudut heliks yang berbeda dengan 

cara eksperimen dan perhitungan numerik. Oleh 

karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui variasi koefisien daya dan pola 

aliran turbin angin pada sudut heliks yang berbeda 

berdasarkan luas proyeksi konstan, yaitu luas rotor 

angin yang benar-benar menerima angin [3]. 

Generator harus dihubungkan ke poros turbin 

sehingga dapat mengubah energi mekanik dari 

turbin menjadi energi listrik [5]. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Sebuah turbin angin adalah perangkat yang 

mengubah energi kinetik dari angin menjadi tenaga 

listrik. Vertikal Axis Wind Turbin (VAWT) adalah 

salah satu jenis turbin angin mana poros rotor utama 

diatur secara vertikal dan dapat menangkap angin 

dari segala arah [6]. Energi angin dapat dikonversi 

atau ditransfer ke dalam bentuk energi lain seperti 

listrik atau mekanik dengan menggunakan kincir 
atau turbin angin. Oleh karena itu, kincir atau turbin 

angin sering disebut sebagai Sistem Konversi Energi 

Angin (SKEA). 
Turbin Savonius adalah turbin yang mudah 

digunakan dan beroperasi karena perbedaan daya 

yang diperoleh di sisi baling-baling. Area sudukincir 

angin mendapat energi angin sehingga sudubergerak 

di sekitar sumbu vertikal tengah. Gambar 1 

memperlihatkan kontruksi kincir angin savonius 

dengan 2 bilah. 

 

Gambar 1: Desain turbin angin savonius [6] 

 

Kinerja turbin angin savonius dapat dilambangkan 

dalam bentuk koefisien torsi (Ct) dan koefisien daya 

(Cp) dibandingkan dengan rasio kecepatan tip atau 
TSR (λ). Rasio kecepatan tip adalah variabel yang 

sesuai dengan kecepatan angin dan diameter rotor. 

Sebagai perbandingan antara kecepatan ujung pisau 

dan kecepatan angin melalui mata pisau, TSR dapat 

dirumuskan sebagai [7]. 

 

          (1)  

 

Dengan rotor V adalah kecepatan tip atau kecepatan 

periferal rotor (m / s); Ω adalah kecepatan sudut 

rotor (1 / s); D adalah diameter silinder rotor, (m), 

dan V adalah kecepatan angin (m/s). 

Koefisien torsi atau Ct didefinisikan sebagai rasio 
antara torsi aktual yang dikembangkan oleh rotor 

(T) dan torsi teoritis yang tersedia dalam angin (Tw) 

sebagai 
 

(2) 

 
dengan ρ adalah densitas udara (= 1,225 kg / m3); T 
adalah torsi (Nm), dan As adalah lebar dari sudu atau 
hasil perkalian antara diameter rotor dan tinggi (m2). 

Koefisien kekuatan turbin angin (Cp) adalah 

perbandingan antara daya maksimum yang 

diperoleh dari angin (Pt) dan daya total yang siap 

dari angin (Pa) sebagai 

 

                           (3 ) 

 

 

 
Dengan daya maksimal turbin angin dihitung 

sebagai 

                                (4) 

 

Sambungan antara koefisien daya Cp dan rasio 

kecepatan tip TSR atau λ sebagai hasil kebersamaan 

kinerja turbin angin ditunjukkan pada Gambar 2 [8]. 

Kurva menunjukkan bahwa satu putaran turbin 

angin memiliki kebersamaan kecil dan bentuk kurva 

Cp yang relatif datar yang disebabkan oleh kekuatan 

tarik yang lebih besar. Tiga suduturbin angin 

memberikan kebersamaan maksimal dengan 
maksimal Cp dan hasilnya menghasilkan lebih 

banyak energi. 

 
Gambar 2: Kurva koefisien daya Cp dan rasio kecepatan 

tip λ turbin angin 
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Turbin angin sumbu vertikal (VAWT) dapat 

dioperasikan pada kecepatan angin rendah mulai dari 

2 sampai 8 meter per detik. Keuntungan utama turbin 

angin sumbu vertikal (VAWT) jika dibandingankan  

dengan turbin angin sumbu horisontal (HAWT) adalah 

kemampuan untuk mendapatkan angin dari segala 

arah. sehingga  sistem VAWT tidak diperlukan untuk 

mengubah arah rotor angin. Selain itu, tingkat 

kebisingan yang dihasilkan selama rotasi sangat sesuai 

untuk pemasangan di lingkungan perumahan dan 

perkotaan. Desain kincir angin yang  sesuai dengan 
kondisi kecepatan angin rendah, maka turbin dapat 

berfungsi secara efisien dan memaksimalkan daya 

yang dihasilkan oleh turbin [9].  

Penelitian Pengaruh Jumlah Sudu Terhadap Unjuk 

Kerja Turbin Angin Savonius. Menggunakan metode 

penelitian eksperimental dengan variasi jumlah sudu : 

2, 3, dan 4 buah dengan variabel bebas kecepatan 

angin pada wind tunnel dari kecepatan 3 m/s sampai 7 

m/s. Didapatkan hasil analisis bahwa turbin angin 

dengan jumlah sudu 3 buah memiliki unjuk kerja yang 

tinggi dibandingkan dengan jumlah sudu yang 
lain[10]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Model turbin angin Savonius dua tingkat 

diimplementasikan  pada turbin angin  kecepatan 

rendah seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Turbin 

angin ini terdiri dari enam sudu yang disusun secara 
bertingkat yakni masing-masing tingkat sebanyak tiga 

sudu. Penelitian ini menggunakan generator magnet 

permanen dengan daya maksimal 300 watt. Kincir 

angin ini juga dilengkapi dengan battery charger 

control (bcr) dengan masukan tegangan tiga fasa  dan 

arus pengisian maksimal 10 amper. Untuk 

memaksimalkan energi yang dihasilkan oleh generator 

magnet permanen maka peneliti menggunakan gear 

box. Gear box ini dapat meningkatkan putaran 

generator magnet permanen. 

 

 
Gambar 3. Model turbin savonius dua tingkat 

  

Pengujian  kinerja kincir angin savonius dua tingkat  

dilaksanakan di pantai Selat Baru Bengkalis. 

Pengujian data dimulai pukul 09.00 GMT. Kecepatan 

angin rata-rata pada saat pengujian sekitar 2,85 m / s 

hingga 6,42 m / s. Tegangan yang dihasilkan oleh 

generator magnet permanen kira-kira 13,75 volt AC 

sampai 19,52 volt AC. Data pengujian berupa 

tegangan keluaran generator magnet permanen dan 

kecepatan angin dapat diliahat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar  4:  Hubungan antara kecepatan angin dengan 

tegangan keluaran generator magnet permanen  

 

Gambar 4 menjelaskan hubungan antara tegangan 

keluaran generator magnet permanen   dengan 

kecepatan angin. Secara umum tegangan antar fasa 

keluaran dari generator magnet permanen seimbang. 

Turbin angin savonius dua tingkat menghasilkan 

tegangan antar fasa sekitar 13,8 volt AC pada 

kecepatan angin 2,8 m/s dan  14,85 volt AC pada 

kecepatan angin 4,3 m/s. Tegangan maksimal yang 

dihasilkan pada penelitian ini sebesar 19,52 volt AC. 
Tegangan 19,52 volt AC diperoleh pada kecepatan 

angin sekitar 6,42 m/s. Singkatnya gambar 4 

memperlihatkan bahwa tegangan keluaran yang 

dihasilkan oleh generator magnet permanen 

dipengaruhi oleh kecepatan angin. Semakin tinggi 

kecepatan angin maka tegangan keluaran generator 

magnet permanen semakin besar. 

 

Tabel 1 memperlihatkan tegangan keluaran dan arus 

keluaran dari battery charger control (BCR).  Secara 

umum tegangan masukan BCR berupa tegangan tiga 

fasa dan tegangan keluaran dari BCR berupa tegangan 
DC. Tegangan masukan  BCR sebesar 13,80 VAC 

menghasilkan tegangan keluaran sebesar 12,95 VDC.  

Tegangan keluaran BCR 12,95  VDC telah dapat 

mengecas baterai 12 volt DC dengan arus pengisian 

sebesar 6,41 amper dan daya yang dihasilkan sebesar 

83 watt. Daya maksimal yang dihasilkan oleh kincir 

angin savonius dua tingkat sebesar 103 watt. Daya ini 

diperoleh pada kondisi tegangan keluaran BCR 
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sebesar 14,5 VDC dan arus keluaran sebesar 7,13 

amper. Tabel 1 memberi informasi mengenai daya 

yang bisa disimpan di baterai 12 VDC. Daya rata-rata 

yang diperoleh sebesar 95 watt. 

 
Tabel 1 : Pengujian battery charger control (BCR) 

No 

Tegangan Masukan 

(VAC) 
Tegangan 

Keluaran 

(DCV) 

Arus 

Keluaran 

(DCA) 
L1 – 
L2 

L1 – 
L3 

L2 – 
L3 

1 13,80 13,78 13,75 12,95 6,41 

2 14,85 14,80 14,75 13,98 6,76 

3 19,52 19,48 19,49 14,50 7,13 

4 15,45 15,38 15,35 14,25 6,94 

5 14,90 14,84 14,78 13,95 6,74 

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Penelitian ini menghasilkan kincir angin savonius dua 

tingkat. Kincir angin memutarkan generator magnet 

permanen listrik permanen. Kecepatan putaran 

generator dapat dinaikkan dengan menggunakan gear 

box  dengan rasio 1:3. Energi listrik yang dihasilkan 

oleh kincir angin savonius dua tingkat telah dapat 

disimpan di dalam baterai 12 VDC dengan daya rata-

rata 95 watt. 
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Abstrak – Tugas akhir merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada 

tahun akhir pendidikannya. Matakuliah ini merupakan representasi kemampuan mahasiswa 

mengimplementasikan pengalaman serta keilmuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Untuk menjaga 

kualitas tugas akhir mahasiswa, Politeknik Negeri Batam menentukan beberapa batasan terhadap topik tugas 

akhir yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa diantaranya kesamaan topik yang akan dikerjakan dengan topik yang 

telah ada sebelumnya. Karya tugas akhir harus memenuhi standar karya teknologi informasi yang bermanfaat dan 

berdaya guna. Untuk menghindari kesamaan judul, selama ini mahasiswa sebelum memilih topik TA mereka 

melakukan survei tugas akhir alumni di perpustakaan dalam bentuk hardcopy atau softcopy yang dikumpulkan 

dalam CD atau DVD. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan topik tugas akhir mahasiswa. Proses 

observasi dokumen ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah 

sebuah penelitian yaitu pengembangan aplikasi “Reference Engine” yang memudahkan proses eksplorasi 

informasi topik tugas akhir menggunakan teknik visualisasi. Metode yang digunakan yaitu Interactive 

Visualization yang mendukung kegiatan eksplorasi data topik tugas akhir alumni yang dibuat secara menarik 

melalui media gambar, grafik, warna, ukuran, bentuk dan interaksi. Aplikasi ini memiliki fitur filter informasi 

berdasarkan parameter jurusan, tahun, kategori, judul dan pembimbing yang memudahkan akses informasi 

topik tugas akhir.  

 

Kata Kunci : visualisasi interaktif, tugas akhir, eksplorasi. 

  

Abstract - Final project is an important subject that need to be accomplished by last year student. It is a 

representation of their competence and implementation of their knowledge. In order to control final projects 

quality, Politeknik Negeri Batam has a particular format and limitation such as each final project idea should 

be original and never done by other student before, student need develop an application that will solve a 

problem and the application should be usable and useful. Before they assign their topic they supposed to 

analyze and explore about alumni’s topic to avoid similar idea to develop. There are many topics each year 

and it consumes time and energy to explore and examine the final project information manually. This research 

aims to provide a solution of the stated problem which is developing an application called Reference Engine. 

Reference Engine uses interactive visualization method. It allows student and lecturer to explore data by 

investigating big dataset of final project information by direct interacting with the dataset. This application 

demonstrates final project information interestingly through visual variable such as image, graphic, color, size 

shape and interaction. This paper exhibit the interactive aspects of final project topic’s dataset exploration 

rather than analyze the dataset conventionally. The major feature of the application is filtering the final 

projects topics dataset based on some parameters namely school, year, title and supervisor to enhance final 

project dataset exploration.  

 

Keywords: interactive visualization, final project, exploration 
 
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Tugas Akhir (TA) adalah mata kuliah yang harus 

ditempuh oleh setiap mahasiswa di akhir studinya. 

Mata kuliah ini berbentuk seperti proyek mandiri yang 

dikerjakan oleh mahasiswa di bawah arahan dosen 

pembimbing [3]. Proses analisis topik tugas akhir 

yang pernah dibuat sebelumnya merupakan langkah 

penting dalam penentuan TA yang akan dikerjakan. 

Setiap mahasiswa dapat mengembangkan TA alumni 

menjadi topik TA baru dengan metode yang berbeda. 

Pemilihan topik TA menimbulkan dilema yang 

dirasakan oleh setiap mahasiswa. Bahkan apabila 

mereka memilih topik yang tidak sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki akan menimbulkan dampak 

dari hasil TA mahasiswa yang pengerjaannya tidak 

maksimal atau mahasiswa lulus tidak tepat waktu. 
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Selain mahasiswa, dosen juga berkepentingan untuk 

menawarkan topik terbaru untuk mahasiswa sesuai 

bidang penilitian dosen.  

Selama ini mahasiswa menemui kesulitan untuk 

menganalisis data tugas akhir alumni yang 

dikumpulkan di perpustakaan [9] dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy dalam CD dan DVD. Selain 

itu, Politeknik Negeri Batam juga memiliki situs 

digilib.polibatam.ac.id sebagai media pencarian 

informasi tugas akhir, akan tetapi data yang dimiliki 

oleh perpustakaan online tidak memuat informasi TA 

terbaru. Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi yang 

mampu memfasilitasi eksplorasi informasi topik TA 

yang lebih mudah dan efisien.  

Berdasarkan paparan di atas, salah satu solusi yang 

dipilih pada penlitian ini adalah pengembangan 

sebuah sistem yang mampu memfasilitasi ekplorasi 

TA menggunakan teknik visualisasi yang dinamakan 

Reference Engine. Visualisasi adalah salah satu 

pendekatan yang pupoler digunakan karena dapat 

mendekomposisi kompleksitas tampilan data menjadi 

lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari [8]. 

Reference Engine menerapkan metode Interactive 

Visualization yang menggunakan variabel visual 

seperti warna, tekstur, ukuran dan posisi serta interaksi 

dengan data secara langsung untuk mendukung 

pembelajaran data. Fitur utama aplikasi ini adalah 

pendukung proses analisis distribusi topik TA 

mahasiswa jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Batam berdasarkan parameter jurusan, tahun, 

kategori, judul, topik dan pembimbing.  

Reference Engine merepresentasikan informasi topik 

TA secara lebih menarik. Dengan adanya aplikasi ini, 

mahasiswa tidak perlu ke perpustakaan untuk 

membuka satu persatu tugas akhir alumni melainkan 

memanfaatkan aplikasi ini untuk eksplorasi topik TA 

melalui media gambar, grafik, warna, ukuran bentuk 

dan interaksi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan 

mahasiswa dapat lebih terbantu mempelajari topik TA 

yang ada sebelumnya dan dosen pembimbing dapat 

memanfaatkan aplikasi ini untuk menawarkan topik 

sesuai penelitian yang dilaksanakan serta memiliki 

histori daftar topik TA yang pernah dibimbing 

sebelumnya lengkap dengan parameter tahun, nama 

mahasiswa dan kategorinya. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Visualisasi interaktif dan SVG  

Visualisasi adalah sebuah teknik pemanfaatan teknologi 

komputer sebagai pendukung pembentukan data visual 

yang interaktif untuk memperkuat kognisi pengguna 

[10]. Visualisasi juga dikenal sebagai metode yang 

dapat mentransformasikan data tekstual dalam bentuk 

visual atau simbol yang dapat mempercepat proses 

pengenalan pola, tendensi serta makna data [5]. Teknik 

visualisasi juga dapat ditambah dengan interaksi untuk 

memfasilitasi media eksplorasi data yang disebut teknik 

visualisasi interaktif. 

 

Interactive Visualization Seeking Mantra [5] 

1) Overview 

Pada overview, pengguna dapat melihat seluruh 

gambaran dari seluruh koleksi data. Dengan 

adanya fitur ini gambaran banyaknya data dan 

relasi antar data dapat terlihat secara langsung. 

2) Zoom 

Fitur zoom, memberi fasilitas bagi pengguna agar 

dapat melihat informasi yang diinginkan dengan 

lebih jelas dan lebih terperinci.  

3) Filter 

Filter dapat merupakan fitur seleksi parameter data 

yang menarik untuk dieksplorasi. Membantu 

pengguna fokus pada data yang penting dan 

menghilangkan bagian data yang kurang menarik. 

4) Detail on Demand 

Details on Demand dapat memudahkan pengguna 

dalam eksplorasi data dengan memilih komponen 

rincian item dari seluruh data lalu melihatnya 

secara detail informasi apa saja yang ada di dalam 

item data tersebut. 

5) Relate  

Pengguna dapat membuat relasi antar data. 

6) History 

Dalam history pengguna dapat menyimpan 

aktifitas apa yang pernah dilakukan terhadap 

system seperti undo, replay, dan progressive 

refinement. History disimpan secara berurutan 

untuk memudahkan pengguna untuk melihat 

kembali urutan data yang pernah diakses. 

7) Extract 

Pengguna dapat melakukan seleksi data dari 

koleksi data dengan menggunakan parameter yang 

disediakan. 

Interaksi yang telah djabarkan dapat digunakan secara 

keseluruhan atau sebagian tergantung dari kebutuhan 

pengguna terhadap fungsi yang akan dipergunakan 

untuk berinteraksi terhadap data. Untuk 

merepresentasikan visual variabel dibutuhkan sebuah 

library  yang menangani fungsi dasar penggambaran 

bentuk geometri berupa data grafis. Salah satu library 

yang banyak digunakan adalah Scalable Vector 

Graphics (SVG). 

SVG merupakan format file baru dalam web graphic 

yang telah direkomendasikan oleh World Wide Web 

Consortium (W3C) untuk menampilkan grafik serta 

mendeskripsikan gambar 2 dimensi dalam 

pengembangan web yang berbasis XML [12]. 

Penyimpanan file SVG dilakukan dengan cara 

memberi nama ekstensinya dengan “.svg” dan file 

SVG yang terkompresi memakai ekstensi “.svgz”. 
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SVG banyak dipilih sebagai library visualisasi karena 

kompatibilitasnya terhadap bahasa pemrograman lain. 

Format SVG juga biasa digunakan bersama bahasa 

permograman web seperti Javascript, dan PHP.  

2.2. Javascript, jQuery dan D3JS 

Javascript merupakan bahasa pemrograman yang 

berbentuk kumpulan skrip (naskah) dan berfungsi 

untuk memberikan tampilan yang tampak lebih 

interaktif pada dokumen web [1]. Bahasa pemograman 

ini dapat memberikan kemampuan tambahan ke dalam 

bahasa pemograman HTML (Hypertext Markup 

Language) yang mengeksekusi perintah pada sisi 

client pada dokumen web. Javascipt tidak 

memerlukan sebuah compiler khusus untuk 

mengeksekusinya, dan dapat digunakan secara 

langsung bersama markup language yang lain yang 

terdapat di setiap browser. Javascript menjadi bahasa 

naskah yang berorientasi objek pada web browser 

untuk menambahkan fungsi interaktif yang membuat 

aplikasi web lebih dinamis [6]. 

jQuery adalah javascript library yang  bersifat open 

source dan dirancang untuk meringkas kode-kode 

javascript. Library ini cepat dan ringan untuk 

menangani dokumen HTML, menangani event, 

membuat animasi dan interakasi ajax. Beberapa 

keunggulan jQuery adalah membantu pengembang 

website dalam menangani navigasi dokumen, 

menyeleksi elemen DOM, menerapkan animasi, 

mengaplikasikan events, serta membangun aplikasi 

AJAX, menciptakan berbagai plugin berbasis library 

javascript. Berdasarkan plugin tersebut, dapat disusun 

sejumlah abstraksi untuk interaksi dan animasi 

sederhana, dan beberapa efek yang cukup kompleks 

dan berbagai widget yang dapat dikonfigurasikan [6]. 

D3JS juga merupakan library JavaScript yang 

digunakan untuk memanipulasi dokumen berdasarkan 

beberapa data yang ada. D3JS dapat digunakan untuk 

sinkronisasi data terhadap HTML, SVG dan CSS. 

Kelebihan library ini adalah memberikan kemampuan 

penuh pada browser yang digunakan tanpa 

mengurangi kualitas komponen visualisasi yang tinggi 

digabungkan dengan pendekatan pengembangan 

aplikasi berbasis pada data [2]. 

 

2.3. JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan 

format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya 

bahasa yang umum digunakan oleh pengembang 

aplikasi yang biasa menggunakan bahasa C termasuk 

C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python.  Sifat 

JSON lainnya adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta 

mudah diterjemahkan dan diproses oleh komputer. 

JSON terdiri dari dua struktur: 

1. Kumpulan pasangan nama/nilai yang dalam 

bahasa pemrograman dinyatakan sebagai objek  

(object), rekaman (record), struktur (struct), 

kamus (dictionary), tabel hash (hash table),  

daftar berkunci (keyed list), atau associative 

array.   

2. Daftar nilai sekuensial (an ordered list of values) 

yang dalam bahasa pemrograman dinyatakan 

sebagai larik (array), vektor (vector), daftar 

(list), atau urutan (sequence).   

Kelebihan JSON salah satunya berfokus pada struktur 

data yang universal ini karena walaupun bentuk sama 

atau berbeda mudah dipertukarkan menggunakan 

berbagai bahasa pemrograman. 

2.4. Preprocessing Data 

Data Prepocessing merupakan proses pengolahan data 

mentah agar siap untuk digunakan pada prosedur 

selanjutnya [4]. Tujuan dilakukan preprocessing 

adalah memilih setiap kata dari dokumen dan 

berubahnya menjadi kata dasar yang memiliki arti 

lebih spesifik [10].  

1. Data Cleaning 

Proses cleaning dilakukan dengan tujuan untuk 

membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada 

data, seperti kesalahan cetak (tipografi). Juga 

dilakukan proses enrichment, yaitu proses 

“memperkaya” data yang sudah ada dengan data 

atau informasi lain yang relevan [11]. 

2. Data Integration 

Proses data integration dilakukan dengan tujuan 

untuk menggabungkan berbagai macam sumber 

data menjadi satu data. 

3. Data Transformation 

Proses data transformation dilakukan dengan 

tujuan transformasi atau konsolidasi data ke 

dalam bentuk yang lebih baik untuk mining, 

dengan mewujudkan operasi-operasi summary 

dan aggregation. 

4. Data Reduction 

Proses data reduction dilakukan dengan tujuan 

untuk mentransformasikan data numerik atau 

informasi digital secara eksperimental ke bentuk 

yang disederhanakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Deskripsi Umum Sistem 

Reference Engine Visualisasi Topik TA Mahasiswa 

diakses oleh 2 kategori pengguna yaitu dosen dan 

mahasiswa sesuai Gambar 1 
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Gambar 1:  Deskripsi Umum Sistem 

Dosen (sebagai koordinator TA) melakukan import 

data TA (format excel) dalam periode tertentu dan di 

convert ke dalam format json. Setelah melalui 

preprocessing (data cleaning, data integration, data 

transformation, data reduction) maka dosen dapat 

melihat visualisasi topik TA yang sudah pernah 

dibimbing selama periode tertentu. Dosen juga dapat 

menawarkan topik TA untuk mahasiswa sesuai 

dengan bidang penelitian dosen. Pengguna lainnya 

yaitu mahasiswa dapat mengakses web yang 

menyediakan kumpulan informasi TA mahasiswa 

sehingga dapat melihat visualisasi topik TA yang 

sudah pernah ada serta tawaran topik TA dari dosen. 

3.2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini memiliki 4 (empat) tahapan dalam 

pelaksanaannya, yaitu tahap perancangan, kemudian 

implementasi yang dilanjutkan dengan pengujian, 

setelah itu dilakukan integrasi. Gambar 2 

menunjukkan bahwa ke-tiga tahap pertama masing-

masing dilakukan untuk sistem dan visualisasi yang  

akan diintegrasikan dalam tahap akhir dari penelitian 

ini.  

 

Gambar 2:  Metodologi Penelitian 

 

Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini 

merupakan proses yang dilakukan untuk merancang 

sebuah sistem untuk mengolah data yang akan 

divisualisasikan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3 untuk memberikan informasi berupa 

visualisasi dari data yang telah diperoleh.   

 

 
 

Gambar 3: Rancangan Sistem 

 

Proses visualisasi data TA diawali dengan melakukan 

rekap data dalam bentuk excel, kemudian dilakukan 

preprocessing yang terbagi menjadi beberapa proses 

yaitu data cleaning, data integration, data 

transformation dan data reduction.  

Data cleaning bertujuan mengumpulkan judul tugas 

akhir dan diperiksa setiap kata maupun kalimatnya 

supaya tidak terjadi kesalahan ataupun duplikasi [7]. 

Selanjutnya adalah data integration yaitu 

menggabungkan data TA dari tahun 2015 dan 2016. 

Setelah itu data transformation untuk 

mentransformasikan data tahun angkatan masuk 

dengan tahun lulus penulis TA. Proses terakhir adalah 

data reduction dengan mengelompokkan seluruh data 

menjadi beberapa kategori yang mewakili parameter 

setiap atribut data topik TA.  

Setelah mendapatkan hasil proses dari preprocessing 

dalam bentuk JSON dilanjutkan dengan implementasi 

metode interactive visualization yaitu dengan 

menerapkan beberapa parameter seperti: overview 

first, zoom and filter, detail on demand, relate, extract 

dan history. Penerapan metode ini sebagai pelengkap 

media eksplorasi data topik TA oleh pengguna. 
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Setelah perancangan telah selesai maka tahap 

selanjutnya adalah implementasi. 

Implementasi merupakan tahap penerapan dari 

bentuk rancangan yang telah dilakukan. Terdapat dua 

macam implementasi yang dilakukan yaitu 

implementasi dalam bentuk pemrograman sistem dan 

visualisasi data dilengkapi dengan interaksi yang 

dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan data 

yang telah dirubah dalam bentuk visual. Sistem yang 

telah selesai dibuat dan dikembangkan berdasarkan 

perancangan perlu diuji untuk mengukur kualitasnya. 

Pengujian ini ditujukan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dari sistem yang telah dibuat serta untuk 

menilai kelayakan dari informasi yang disajikan dalam 

bentuk visual, juga untuk menguji kelayakan metode 

interactive visualization terhadap keberhasilan 

eksplorasi data. Pengujian yang dilakukan berupa 

kuisioner yang diujikan langsung kepada 30 pengguna 

yang mewakili beberapa akses yang berbeda 

diantaranya dosen dan mahasiswa yang akan 

mengikuti tugas akhir maupun mahasiswa yang 

sedang menjalani tugas akhir di Politeknik Negeri 

Batam. Setelah pengembangan dan pengujian sistem 

dan visualisasi telah berjalan sebagaimana mestinya 

dan melalui proses pengujian secara terpisah 

kemudian perlu dilakukan proses penggabungan atau 

integrasi sistem dan visualisasi. 

Integrasi merupakan tahap terakhir yang akan 

membuat sistem dan visualisasi menjadi sebuah 

kesatuan, sehingga bisa dimanfaatkan sesuai 

kebutuhan.  

3.3. Hasil 

Penelitian ini memberikan dua macam hasil, yaitu 

hasil visualisasi dan hasil analisa dari pengujian 

keberhasilan pengembangan aplikasi. Gambar 4 

mengilustrasikan hasil berupa aplikasi yang dapat 

menampilkan visualisasi lengkap dengan teknik 

preprocessing yang dapat melakukan import data 

excel menjadi parameter visual berupa area, warna, 

ukuran, dan visualisasi tersebut menampilkan 

pengelompokan topik tugas akhir berdasarkan 

parameter kategori topik TA. Menggunakan fitur 

Overview dapat disimpulkan secara langsung bahwa 

topik TA kategori pembuatan aplikasi memiliki 

jumlah yang paling dominan dibandingkan kategori 

yang lain. Fitur detail on demand berhasil 

diimplementasikan dengan menampilkan informasi 

kategori topik tugas akhir dan jumlahnya secara 

terperinci 

 

Gambar 4 Hasil Visualisasi TA 

Perhitungan prosentase hasil kuisioner dilakukan 

berdasarkan setiap pertanyaan dan setiap parameter 

penilaian aplikasi yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Prosentase Jawaban Responden 

Daftar Pertanyaan 

Jumlah Presentase 

SS S KS TS 
ST

S 

Kemudahan Navigasi 

1. Apakah aplikasi reference 

engine yang telah dibuat 

ini mudah digunakan oleh 

pengguna(user)? 

37% 50% 13% 0% 0% 

Muatan Kognitif 

2. Apakah aplikasi reference 

engine ini dapat 

membantu user dalam 

explorasi pencarian tugas 

akhir? 

40% 57% 3% 0 0 

Ruang Pengetahuan dan 

Presentasi Informasi 

3. Apakah aplikasi reference 

engine ini dapat 

menampilkan visualisasi 

judul tugas akhir dengan 

baik ? 

13% 87% 0% 0% 0% 

Estetika 

4. Apakah warna visualisasi 

dalam aplikasi reference 

engine ini dapat 

mewakilkan judul tugas 

akhir dengan baik? 

30% 67% 0% 3% 0% 

 

Setiap pertanyaan dihitung dengan formula = Jumlah 

Responden/total responden x 100%. Misal pertanyaan 

pertama yang mewakili kemudahan navigasi yang 

menjawab ss(sangat setuju) berjumlah 11 orang 

dengan perhitungan 11/30 x 100% = 37%. Sedangkan 

responden yang menjawab s(setuju) berjumlah 15 

orang dengan presentase 15/30 x 100% = 50% dan 

yang menyatakan ks(kurang setuju) berjumlah 4 orang 

dengan presentase 4/30 x 100% = 13%. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi Reference 

Engine ini mudah digunakan dan dapat menampilkan 

informasi yang dibutuhkan penggunanya. 
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4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian visualisasi distribusi topik 

tugas akhir jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Batam, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan visualisasi distribusi judul tugas 

akhir menggunakan metode interactive 

visualization mencakup parameter overview, 

zoom, filter, detail on demand mendapatkan 

prosentase tertinggi terhadap dukungan 

kemudahan dalam eksplorasi data TA. 

 

2. Hasil analisis terhadap aplikasi yang telah diuji 

oleh penguna menyatakan bahwa responden 

dapat menyelesaikan tugas eksplorasi data topik 

TA dengan benar. Hal ini menandakan bahwa 

aplikasi ini mudah digunakan dan dapat 

mendukung proses eksplorasi pencarian topik TA 

berdasarkan beberapa parameter yaitu kategori, 

pembimbing dan jumlah mahasiswa yang 

mengerjakan topik TA tertentu.  

3. Analisis dilakukan berdasarkan nilai variable 

kemudahan navigasi, muatan kognitif, ruang 

pengetahuan dan presentasi dan estetika terhadap 

pengguna dapat memanfaatkan aplikasi ini 

dengan baik. 
4. Teknik visualisasi yang di pilih saat ini adalah 

metode interactive visualization. Kemungkinan 

penggunaan metode lain bisa meningkatkan 

dukungan eksplorasi data dimasa mendatang. 

5. Pada penelitian saat ini masih terdapat 

keterbatasan pemrosesan data yaitu proses input 

data yaitu masukan data  visualisasi masih 

dilakukan secara semi-manual, selanjutnya 

visualisasi dapat dimulai dari extract data mentah 

(raw data) berupa daftar topik TA pada excel atau 

CSV dari aplikasi tugas akhir mahasiswa dan 

langsung dapat diproyeksikan dalam bentuk 

vsiualisasi secara langsung sedang dalam proses 

pegembangan fitur Reference Engine kedepannya.  
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Abstrak  –  Penelitan ini bertujuan menilai kinerja ketegaran kapal LCT 200GT yang beroperasi di perairan 

lintas Tanjung Pinang – Pulau Rempang, Batam sesuai dengan batasan kriteria gelombang secara empiris. Unjuk 

kerja kapal secara dinamis bergantung pada perilaku dan respon badan kapal terhadap kondisi perairan dimana 

kapal dioperasikan. Pada saat beoperasi, kapal akan mengalami gerakan yang disebabkan kapal itu sendiri 

(maneuverability) maupun dari faktor luar (seakeeping). Faktor luar misalnya berupa cuaca buruk yang 

mengakibatkan terjadinya gelombang besar yang membahayakan keselamatan kapal apabila kapal tidak mampu 

merespon gelombang tersebut. Untuk itulah kapal harus memiliki performa seakeeping yang memenuhi batasan 

kriteria. Penilaian seakeeping menggunakan pendekatan empiris yang mengacu pada batasan kriteria menurut 

kondisi laut dan skenario navigasi pelayaran. Penilaian kinerja seekeeping didasarkan pada osilasi respon 
dinamis kapal pada gelombang tak beraturan, sesuai dengan kondisi perairan. Penelitan dapat disimpulkan bahwa 

kinerja ketegaran kapal berdasar analisa yang dilakukan menggunakan 3 (tiga) variasi kecepatan 0 knot, 5 knot 

dan 10 knot dengan lima variasi input sudut heading 0 deg, 45 deg, 90 deg, 135 deg dan 180 deg. Kondisi heave 

terbesar pada sudut heading 135 deg. Kondisi pitch terbesar dengan sudut heading 180 deg dan kondisi roll pada 

sudut heading 135 deg.  

 

Kata Kunci : performa, ketegaran, empiris 

  

Abstract - This research aims to assess the performance of LCT 200GT vessel that operates in Tanjung Pinang - 

Rempang Island, Batam in accordance with the criteria of empirical wave criteria. The performance of ships 

dynamically depends on the ship's behavior and response to the waters conditions in which the vessel operates. 
At the time of operation, the ship will experience movement caused by the ship itself (maneuverability) as well 

as from external factors (seakeeping). External factors such as bad weather that resulted in a large wave that 

endanger the safety of the ship if the ship is unable to respond to the wave. For that reason the ship must have 

seakeeping performance that meets the criteria limits. Seakeeping assessment uses an empirical approach that 

refers to the criteria limits under marine conditions and navigation scenarios. The performance appraisal of 

seekeeping is based on the oscillation of the ship's dynamic response on irregular waves, in accordance with the 

water conditions. Research can be concluded that the performance of ship's vessel based on analysis conducted 

using 3 (three) variations of speed 0 knots, 5 knots and 10 knots with five variations of input angle heading 0 

deg, 45 deg, 90 deg, 135 deg and 180 deg. The largest heave condition at 135 deg. The largest pitch condition 

with 180 degrees heading angle and roll condition at 135 deg heading angle. 

 

Keywords: performance, rigidity, empiric 
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

metodologi (jika ada). Panduan Berikut ini sangat 

penting untuk diikuti demi menjamin  keseragaman  

makalah  yang dipublikasikan dalam proceedings 

ABEC 2014. 

Unjuk kerja kapal secara dinamis bergantung pada 

perilaku dan respon badan kapal terhadap kondisi 

perairan dimana kapal dioperasikan. Pada saat 

beoperasi, kapal akan mengalami gerakan yang 

disebabkan kapal itu sendiri (maneuverability) 

maupun dari faktor luar (seakeeping). Faktor luar 

misalnya berupa cuaca buruk yang mengakibatkan 

terjadinya gelombang besar yang membahayakan 

keselamatan kapal apabila kapal tidak mampu 

merespon gelombang tersebut. Untuk itulah kapal 

harus memiliki performa seakeeping yang memenuhi 

batasan kriteria [1]. Penelitian mengambil sampel 

Kapal LCT 200 GT yang beroperasi di perairan lintas 

Tanjung Pinang – Pulau Rempang dengan karakter 

gelombang dinamis memerlukan penilaian olah gerak 

kapal sehingga bisa menjadi alat transportasi perairan 

yang handal dan nyaman bagi awak kapal. Penilaian 

seakeeping menggunakan pendekatan empiris yang 

mengacu pada batasan kriteria menurut kondisi laut 

dan skenario navigasi pelayaran. Penilaian kinerja 

seekeeping didasarkan pada osilasi respon dinamis 

kapal pada gelombang tak beraturan, sesuai dengan 

kondisi perairan [2]. 
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Relasi antara kemampuan kapal beroperasi dengan 

karakteristik gerakan kapal diperlihatkan dalam 

kriteria seakeeping yang merepresentasikan batasan 

kondisi operasi kapal yang dapat diterima oleh kapal. 

Penilaian performa seakeeping pada perairan Laut 

Hitam menunjukkan bahwa sudut wave heading pada 

haluan mempengaruhi kecepatan kapal karena 

performa merupakan fungsi karakteristik hidrodinamis 

dan kondisi perairan dimana kapal beoperasi [3]. 

Penelitan ini bertujuan menilai kinerja seakeeping 

kapal LCT yang beroperasi di perairan lintas Tanjung 

Pinang – Pulau Rempang sesuai dengan batasan 

kriteria gelombang berdasar pendekatan empiris. 

Unjuk kerja kapal yang baik akan mempengaruhi 

kenyamanan penumpang dan keamanan muatan yang 

diangkutnya. 

 
Gambar 1. Proyeksi Bagian Tengah Kapal LCT 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Kapal LCT (Landing Craft Tank) 

 

Pada awal sejarah pembuatan LCT digunakan 

sebagai jenis kapal pendarat yang mengangkut alat 

tempur pada kondisi perang. Namun di zaman 

sekarang, kapal LCT digunakan untuk keperluan 

pengiriman ekspedisi muatan orang dan barang. 

Untuk keperluan angkutan laut kapal jenis ini 

sangat bermanfaat, terlebih saat digunakan pada 

perairan yang terbatas seperti wilayah perairan 

lintas Tanjung Pinang – Pulau Rempang. Bentuk 

badan kapal yang lebar dan draft relatif rendah 

menguntungkan ketika digunakan pada kondisi air 

yang tenang. Namun pada kondisi gelombang 

tinggi, hal ini membahayakan kondisi kapal, awak 

kapal dan muatan. Sebagaimana diketahui kapal 

dibangun harus memperhatikan kelaiklautan armada 

kapal itu sendiri, kenyamanan awak kapal sehingga 

secara tidak langsung akan menambah nilai 

ekonomis kapal. 

 

2.2. Seakeeping 

Gambar 2 mengilustrasikan gerakan dinamis kapal 

pada fluida air dapat dikategorikan secara 6 

derajat kebebasan yang terbagi dalam 2 (dua) 

jenis gerakan [4]. 

Gerakan rotasi (putaran) : roll (sumbu x), yaw 

(sumbu y), pitch (sumbu z). 

Gerakan translasi (linear) : surge (sumbu x), sway 

(sumbu y), heave (sumbu z). 

 
Gambar 2. Gerakan kapal dengan enam derajat 

kebebasan [4] 

Seakeeping adalah gerakan kapal yang dipengaruhi 

oleh gaya-gaya luar yang disebabkan oleh kondisi air 

laut. Dalam kajian seakeeping, gerakan yang ditinjau 

merupakan gerakan yang hanya mampu direspon oleh 

kapal, yaitu heave, pitch, roll: (1) Heave - gerakan 
kapal yang sejajar sumbu z dan saat terjadi heave 

kapal mengalami naik turun secara vertikal; (2) Pitch- 

gerakan kapal yang memutari sumbu y, ketika terjadi 

pitch kapal mengalami perubahan trim bagian bow 

dan stern secara bergantian; (3) Roll - gerakan kapal 

yang mengelilingi sumbu x, ketika terjadi rolling 

bagian sisi kanan kapal bergerak ke sebelah bagian 

sisi kiri kapal yang terulang secara bergantian [1].  

Perairan Tanjung Pinang – Pulau Rempang 

merupakan perairan yang terletak di Provinsi 

Kepulauan Riau sebagaimana bisa dilihat pada 

Gambar 3 yang merujuk pada peta berbasis daring. 

 
Gambar 3. Peta jalur operasi kapal LCT Tanjung 

Pinang – Pulau Rempang 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Prosedur penilaian ketegaran kapal dilakukan 

dengan menggunakan program komputer berbasis 

komputasi numerik. Hasil yang didapatkan sesuai 

denga prosedur pada metode penelitian sebagai 

berikut [5]:  

1. Input parameter dimensi utama kapal (panjang 

kapal, lebar, tinggi) yang akan dilakukan proses 

penilaian seakeeping. Metode untuk mendapatkan 

dimensi kapal adalah dengan membandingkan 
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ukuran kapal yang mendekati. Acuan utama tetap 

dengan mempertimbangkan owner requirements. 

Parameter dimensi utama kapal yang menjadi 

obyek penelitian adalah kapal LCT 200 GT. Kapal 

LCT ini berlayar lintas Tanjung Pinang – Pulau 

Rempang, Batam dengan kapasitas muat 

penumpang 76 orang, truck 7 unit dengan masing-

masing berat truck 10 Ton, ABK 8 orang. 

Tipe kapal LCT 200 GT 

Lwl 29,89 m 

Lpp 28,00 m 

B 9,00 m 

H 2,80 m 

T 2,00 m 

Vs 10 knot 

2. Memasukkan karakteristik badan armada klinik 

terapung dibawah sarat berbasis hidrostatik. Badan 

kapal yang tercelup dan berinteraksi dengan fluida 

akan mempunyai karakter tertentu yang akan 

berubah mengikuti perubahan sarat. Data 

hidrostatik yang digunakan merupakan data pada 

kondisi sarat penuh. Penilaian hidrostatis kapal 

untuk mengtahui sifat badan kapal pada tiap 

kenaikan sarat air, seperti misal karakteristik 

koefisien balok, koefisien prismatik, koefisien 

midship, luasan permukaan basah kapal, luasan 

permukaan bidang air.  

Karakteristik badan kapal dibawah garis air pada 

sarat penuh 

Wetted Surface Area (WSA) 303, 02 m2 

Water Plane Area (WPA) 240,23 m2 

Prismatic coeff. (Cf) 0,74 

Block coeff. (Cb) 0,67 

Midship coeff. (Cm) 0,90 

Waterplane coeff. (Cwp) 0,91 

3. Variasi kondisi operasi pada saat kapal kondisi 

diam (kcepatan 0 knot) dan kecepatan 10 knot 

dengan 3 variasi sudut 0 deg , 45 deg, 90 deg, 135 

deg, 180 deg. 

4. Karakteristik perairan menggunakan metode 

Pierson – Moskowitz spectrum data yang 

dimasukkan adalah kecepatan angin sebesar 10,17 

m/s knot, Char. Height 0.534 m, modal period 

3.652 m, average period 2.822 s [6].  

Input karakteristik seaway perairan Batam 

menggunakan metode Pierson – Moskowitz, 

dimana distribusi spektrum gelombang 

digambarkan secara keseluruhan dan ditentukan 

oleh satu parameter kecepatan angin. Pencapaian 

dan durasi dianggap infinite. Untuk aplikasi 

model, angin berhembus pada area luas dengan 

kecepatan konstan dengan waktu yang lama. 

Berdasar asumsi tersebut, model P-M dapat 

digunakan untuk mepresentasikan bebergap 

gelombang pada perancangan struktrur lepas 

pantai. 

𝑆𝐻2(𝑇) =
8,1.10−3𝑔2𝑇3𝑒

−0,74(
𝑔𝑇

2𝜋𝑈
)

4

(2𝜋)4   (1) 

 

Ekspresi yang sama untuk spektrum P-M dalam 

hubungannya dengan putaran frekuensi, f(=ω/2π) 

dituliskan seperti pada persamaan (2) 

 

𝑆 (𝑓) =∝ 𝑔2/(2𝜋)4𝑓5exp [−1,25(𝑓/𝑓0)](2) 

Frekuensi zero crossing didefinisikan sebagaimana 

pada persamaan (3) 

𝜔𝑧 = 2𝜋√
𝑚2

𝑚0
 (3) 

Dimana nilai untuk frekuensi puncaknya 𝜔0 =

0,71 . 𝜔𝑧 

 

Hasil penilaian performa seakeeping kapal bisa 

dilihat berupa sajian grafik di Gambar 4-6. Gambar 

4 menunjukkan RAO (Response Amplitudo 

Operator) atau transfer function pada gerakan 

heave untuk semua sudut heading. Dapat dilihat 

tren grafik nilai meningkat pada arah sudut 

heading 135 deg. Formula dasar untuk 

menghitung periode heaing (TH) 

 

TH = 2 (d * Cb / Cw) 0.5 (detik) 

Dimana d = sarat kapal; Cb = koefisien blok; Cw = 

koefisien garis air. 
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Gambar 4. Transfer Function pada Gerakan Heave 

Gambar 5 menampilkan tren transfer function pada 

gerakan pitch untuk semua sudut dengan nilai pitch 

paling tinggi pada sudut heading 180 deg. Sudut 0 

deg, 45 deg dan 90 deg relatif kecil.  

Selain heaving, yang menjadi perhatian parameter 

adalah periode pitching dengan formula basis 

𝑇𝑝

√𝐿
= 𝐶√

∆

(0.01𝐿)3 ∗
𝐿

𝑔
 (4) 

Dimana, C = konstanta (0.009 – 0.01); ∆ = 

displacement kapal; L = panjang kapal; g = gravitasi 

bumi. 

 

Gambar 5. Transfer Function pada Gerakan Pitch 

Gerakan roll dialami kapal secara signifikan pada 

sudut heading 90 deg dan 135 deg sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 6. 

Periode rolling dihitung dengan formula dasar yang 

digunakan 

𝑇∅ = 2𝜋√
𝐼𝑥𝑥

∆𝐺𝑀𝑇
 

Dimana 𝑇∅=periode rolling; ∆= Displacement; 𝐼𝑥𝑥  = 

momen inersia; 𝐺𝑀𝑇=jarak transversal titik G dan M. 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

T
ra

n
sf

er
 f

u
n
ct

io
n
 

Encountered wave 

Transfer function in Heave Function 

0 deg

45 deg

90 deg

135 deg

180 deg

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

T
ra

n
sf

er
 f

u
n
ct

io
n
 

Encountered wave 

Transfer Function in Pitch Motion 

0 deg

45 deg

90 deg

135 deg

180 deg

57



 

Gambar 6. Transfer Function pada Gerakan Roll 

Salah satu tujuan penilaian ketegaran seakeeping 

adalah untuk mengetahui efek kebasahan dek (deck 

wetness) yang diakibatkan naiknya gelombang ke atas 

dek. Hasil  bisa dilihat dari simpangan amplitudo 

sangat kecil sehingga air tidak masuk ke geladak.  

4. KESIMPULAN 
 
Dari pembahasan pada poin sebelumnya, penelitan 

dapat disimpulkan bahwa kinerja ketegaran kapal LCT 

200 GT yang beroperasi di perairan lintas Tanjung 

Pinang – Pulau Rempang dilakukan analisa dengan 

pendekatan empiris berdasar pada batasan kriteria 

gelombang yang ada. Analisa yang dilakukan 

menggunakan 3 (tiga) variasi kecepatan 0 knot, 5 knot 

dan 10 knot dengan lima variasi input sudut heading 0 

deg, 45 deg, 90 deg, 135 deg dan 180 deg. Kondisi 

heave terbesar pada sudut heading 135 deg. Kondisi 

pitch terbesar dengan sudut heading 180 deg dan 

kondisi roll pada sudut heading 135 deg. 

Dari kondisi tersebut menjadi perhatian bagi operator 

kapal untuk waspada terhadap arah datangnya 

gelombang serta ketinggian gelombang sehingga kapal 

saat beroperasi tetap nyaman digunakan. 
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Abstrak -Wireless Sensor Network merupakan sistem yang terdiri dari suatu kumpulan node yang terhubung 

melalui jaringan wireless. Fungsi utama WSN ini yaitu untuk mengumpulkan data melalui sensor yang 

dikirimkan menggunakan jaringan wireless menuju ke server atau base station yang akan diolah lebih lanjut. 

Penggunaan energi baterai pada sistem WSN ini terbilang cukup boros. Penelitian ini dilakukan untuk 

meminimalisir penggunaan daya baterai dengan menggunakan metode Perturb and Observe yang 

dikombinasikan dengan metode Sleep and Wake up Schedule dalam sistem pengiriman data, sehingga dihasilkan 

penggunaan energi baterai yang lebih efisien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

metode P&O, energi yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan dengan pengiriman data secara 

konvensional. Energi tersebut lebih hemat sebesar 65% dari energi baterai yang digunakan  pada pengiriman 

secara konvensional. 

Kata kunci: Wireless Sensor Network (WSN), NRF24L01, Metode P&O, Metode Sleep and Wake up Schedule, 

Baterai 

Abstract - Wireless Sensor Network is a system consists of several nodes  connected through a wireless network. 

In WSN the collected datas by a node transmitted wirelessly to the server or Base Station to further more 

processed. Battery energy application of  WSN system is spendthrift enough. Research of power management of 

node WSN to reduce battery usage by Perturb and Observe method combined with Sleep and Wake up Schedule 

method in data transmission system, resulting more efficient of using battery energy. The research results show 

that using P&O method, energy used is more efficient than conventional data transmission. The energy is more 

efficient at 65% than using conventional transmission. 

Keywords:Wireless Sensor Network (WSN), NRF24L01, P&O method, Sleep and Wake up Schedule Method, 

Battery 

1. PENDAHULUAN 

Wireless Sensor Network (WSN) adalah suatu 

kumpulan node yang terhubung melalui jaringan 

wireless. Fungsi utama WSN ini yaitu untuk 

mengumpulkan data melalui sensor yang akan 

dikirimkan menggunakan jaringan wireless menuju ke 

server atau base station yang nantinya akan diolah 

lebih lanjut [1]. Dalam WSN, sensor dan transceiver 

sangat berperan penting karena data diperoleh dan 

dikirimkan menggunakan alatini. WSN ini memiliki 

keterbatasan, salah satunya yaitu pada baterai atau 

energi yang digunakan untuk mempertahankan 

lifetime. 

Banyak penelitian yang dilakukan untuk 

mengefisiensikan energi yang digunakan dalam sistem 

WSN ini, diantaranya yaitu dengan menggunakan 

protokol routing dan adanya sistem cluster [2]. Selain 

itu, ada juga yang menggunakan metode algoritma 

FLAMA [3], algoritma  HEED atau LEACH [1], 

algoritma HMAC [4] dan algoritma wakeup and Sleep 

[5]. Setiap algoritma yang digunakan memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti 

halnya menggunakan algoritma HEED atau LEACH, 

kelebihannya yaitu setiap node sensor tergabung 

dalam satu cluster yang memiliki cluster head 

sehingga setiap node sensor non-CH hanya mengirim 

data ke CH saja, dan CH akan mengirimkannya ke 

server. Sehingga penggunaan baterai pada nodenon-

CH lebih minim dan lebih efisien. Sedangkan 

kekurangannya yaitu node yang bertindak sebagai CH 

akan lebih boros dalam penggunaan baterai 

dikarenakan CH akan mem-broadcast ke setiap node 

sensor yang akan menjadi anggotanya bahwa dia 

bertindak sebagai CH. Selain itu, CH akan mengirim 

banyak data ke server, sehingga membutuhkan energi 

yang lebih banyak [1]. Kemudian pada saat 

transmitter mengirimkan paket data biasanya 

menggunakan daya maksimal sehingga terjadi 

pemborosan energi dan kurang efisien karena data 

yang akan dikirimkan sebenarnya dapat terkirim 

dengan daya yang lebih kecil dan optimal. 

Dari kekurangan-kekurangan tersebut penulis 

merancang sistem WSN dengan menggabungkan 

metode sleep and wake up schedule dengan metode 

P&O untuk mengefisiensikan energi baterai yang 

digunakan untuk pengiriman data pada node WSN. 

Peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode P&O ini bertujuan 
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untuk menentukan daya optimal pada baterai yang 

dapat diisi oleh solar cell agar didapatkan daya 

maksimum [6]. Pada penelitian ini, metode P&O 

penulis terapkan pada sistem pengiriman data pada 

node WSN. Metode P&O (Perturb and Observe) ini 

dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan 

tegangan PWM dengan cara mengontrol duty cyclenya 

agar didapatkan daya optimal untuk mengirimkan 

paket sehingga konsumsi energi dapat lebih efisien. 

Lalu metode wake up and sleep schedule diterapkan 

pada sisi transmitter yang akan masuk ke dalam 

kondisi sleep ketika pengiriman data telah selesai dan 

tidak ada paket  yang akan dikirimkan lagi, sehingga 

lebih menghemat baterai. Dengan menggunakan 

metode seperti ini, penggunaan baterai dapat lebih 

efisien dan tidak terjadi pemborosan yang lebih 

banyak lagi karena dilakukan pengontrolan daya yang 

lebih optimal untuk dilakukannya pengiriman data.  

2. LANDASANTEORI 

Dasar  teori yang berhubungan dengan  penyusunan 

proyek akhir ini diantaranya yaitu : 

2.1 Wireless Sensor Network (WSN) 

WSN adalah media transmisi nirkabel yang 

digunakan pada teknologi sistem monitoring. Wireless 

Sensor Network (WSN) merupakan kelas baru dalam 

jaringan  komputer memiliki sensor nodes yang saling 

berkomunikasi dan bekerja sama untuk 

mengumpulkan data data dari lingkungan sekitar, 

misalnya suhu, tekanan udara,  kelembaban udara dan 

beberapa parameter lingkungan  lainnya.  

Wireless 

Modul

Wireless 

Modul

Mikro

kontroler
Sensor

Access Point Sensor Point  

Gambar 1. Konfigurasi Dasar WSN 

WSN dibangun dari Access Point dan  Sensor 

Point. Sensor Point dapat juga dikatakan sebagai  

pemroses data analog dari perubahan sensor [7]. 

2.2 Metode Wakeup and Sleep Schedule 

Metode wakeup dan sleepschedule ini mengikuti 

protokol Timeout MAC (TMAC) yaitu pengembangan 

dari SMAC dengan pendekatan time-division. Salah 

satu kelebihan TMAC dibandingkan dengan protokol 

SMAC adalah adanya  frametime yang bersifat adaftif. 

Pada protokol TMAC, jika sudah selesai melakukan 

pengiriman data, maka node dapat segera masuk 

dalam kondisi sleep tanpa harus menunggu selama 

dutycycle tersebut [8].  

2.3 Metode Perturb and Observe (P&O) 

Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

merupakan sebuah metode pelacakan nilai daya 

maksimum dari sebuah sistem. MPPT digunakan 

untuk mendapatkan nilai tegangan dan arus yang 

optimal sehingga didapat daya keluaran yang 

maksimal dari sistem. Daya keluaran yang maksimal 

ini akan menghasilkan efisiensi yang tinggi dan 

mengurangi rugi daya pada sistem tersebut [9]. 

Kontrol tegangan MPPT menggunakan PWM (Pulse 

Width Modulation) atau lebar pulsa (Duty Cycle). 

Algoritma yang dikembangkan untuk mengontrol 

MPPT antara lain Perturbation and Observation. 

2.4 NRF24L01 

NRF24L01 merupakan chip generasi terbaru 

ultra low power 2.4 GHz transceiver. Setiap modul 

dapat memerima dan mengirim data ke modul lain 

[10]. 

Berikut fitur dari chip NRF24L01: 

 Menggunakan frekuensi 2.4 GHz global ISM 

band  yang bebas lisensi 

 Data rate  up 2 MBps , modulasi GFSK efisien 

 125 channel operation, untuk memenuhi 

komunikasi  pointtopoint atau multi-point 

 Digital interface (SPI) speed 0-8MHz 

 Tegangan kerja yang rendah  1,9 ~ 3.6V, 

konsumsi daya yang rendah 

 

Gambar 2. Modul NRF24L01 

 

3. PERANCANGAN 

3.1  Blok Diagram Sistem 

Blok diagram sistem ini terdiri dari satu buah 

node yangterdapat pada Gambar 3.1.  

LCD Mikro

kontroler

Mikro

kontroler Sensor pH

Driver 

PWM

Aki

Power 

Bank

NRF24L01

NRF24L01

Gambar 3. Blok Diagram Sistem 
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3.2 Flowchart Sistem 

Sistem pengiriman data menggunakan 

NRF24L01 yang diperoleh dari sensor dilakukan 

dengan menggunakan metode P&O dan wake up and 

sleep schedule. Adapun sistem tersebut tergambar 

pada flowchart Gambar 3.2 dibawah ini.   

Mulai

Data terbaca?

Metode P&O

Selesai

Baca Data pH

Metode Wakeup  

and Sleep

No

Yes

Kirim Data

 

Gambar 4. Flowchart Sistem 

3.3 Perancangan Algoritma Wake up and Sleep 

Schedule 

Algoritma ini dirancang agar sistem pada 

transmitter dapat masuk kedalam mode sleep/idle 

setelah melakukan pengiriman paket data dari sensor. 

Lamanya transmitter dalam kondisi sleep/idle 

ditentukan oleh berapa lama pengaturannya dalam 

kondisi sleep.  

Mulai

Data pH

Apakah ada 

data yang akan 

dikirim?

Mode Sleep
Mode 

Wakeup

No Yes

Kirim Data

Selesai
 

Gambar 6. Flowchart Metode Wake up and Sleep Schedule 

3.4 Perancangan Algoritma Perturb and Observe 

Daya optimal pada saat pengiriman data dapat 

diketahui dengan menggunakan metode algoritma 

MPPT, yaitu dengan algoritma Perturb and Observe 

(P&O). Metode P&O ini memiliki kelebihan dalam 

kecepatan  tracking atau  melacak daya optimal 

dengan mengontrol duty cyclenya antara dinaikkan 

atau diturunkan. Berikut merupakan flowchart dari 

metode P&O. 

Mulai

Baca kode bit

Apakah kode

 bit diterima 

kembali?

Naikkan 

Duty Cycle Apakah daya 

optimal?

Kirim data

Turunkan 

Duty Cycle

Selesai

No

No

Yes

No

Yes

Kirim 

kode bit

Apakah Duty 

Cycle > 255?

Yes
 

Gambar 5. Flowchart Metode P&O 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian PH Meter  

Pengujian sensor pH ini di lakukan dengan 

mengintegrasikan pH meter dengan mikrokontroler. 

Tegangan output dari sensor pH bernilai kecil 

sehingga perlu dikuatkan menggunakan rangkaian 

penguat non-inverting. 

Tabel 1. Data Pembacaan pH meter 

Pembacaan pada 

pH Meter 

Pembacaan pH 

pada LCD 
 Error (%) 

8 8 0% 

7.5 7.5 0% 

7 7 0% 

6.5 6.5 0% 

6 6 0% 

5.5 5.5 0% 

5 5 0% 

4.5 4.5 0% 

4 4 0% 

3.5 3.5 0% 

Menurut hasil pengukuran, pembacaan pH pada 

pH meter dengan pembacaan pada layar LCD tidak 

ada error yang terjadi. Akurasi pembacaan data pH 

yaitu 100%. 

4.2 Pengujian Modul NRF24L01  

Pengujian modul NRF24L01 ini dilakukan 

dengan cara mengirimkan kata “DIAN” dari 

transmitter, apabila receiver menerimanya maka 
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receiver tersebut mengirimkan kata “PRANATA” ke 

transmitter yang menunjukan bahwa sistem 

pengirimannya telah berjalan dengan baik.  

 

Gambar 7. Tampilan Serial Monitor pada Transmitter 

 

Gambar 8. Tampilan Serial Monitor untuk Receiver 

Jarak pancar transmitter saat mengirimkan data 

yang dapat diterima oleh receiver dalam kondisi LOS 

dan NLOS dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Jarak Pengiriman NRF24L01 

No. 
Jarak 

(meter) 

Keterangan 

LOS NLOS 

1 10 terkirim terkirim 

2 20 terkirim terkirim 

3 30 terkirim terkirim 

4 40 terkirim terkirim 

5 50 terkirim terkirim 

6 60 terkirim terkirim 

7 70 terkirim - 

8 80 terkirim - 

9 90 terkirim - 

10 100 - - 

4.3 Pengujian Driver PWM  

Driver ini digunakan untuk mengontrol tegangan 

PWM yang masuk ke dalam kapasitor yang 

difungsikan untuk mensuplay tegangan modul 

NRF24L01. 

 

Gambar 9. Driver PWM 

Saat tegangan PWM diinputkan, maka transistor 

akan berfungsi sebagai switch yang meneruskan 

tegangan 3.3 V dari colector ke arah emitter untuk 

mengisi tegangan pada kapasitor. Besar kecilnya 

tegangan PWM yang diinputkan akan mempengaruhi 

daya yang tersimpan pada kapasitor sehingga 

mempengaruhi tegangan pada saat pengiriman data.  

4.4 Pengujian Pengiriman Data Sensor  

Pengujian yang dilakukan yaitu mengirimkan 

data sensor dari transmitter ke receiver. Setelah 

dilakukan pengiriman, data sensor dapat terkirim 

hingga jarak 85 meter. Data pH yang dibaca oleh 

sensor akan dikuatkan 11 kali menggunakan rangkaian 

op-ampdan dikirimkan ke receiver, lalu akan diproses 

kembali dan data yang diperoleh dari hasil 

pemrosesan tersebut akan dibandingkan dengan data 

tegangan untuk menentukan nilai pH.  

4.5 Pengujian Duty cycle terhadap Jarak Pancar  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

dutycycle yang masih dapat digunakan untuk 

pengiriman data. Jarak pada pengujian ini yaitu 10 dan 

35 meter dengan toleransi intermittent 3 kali. 

Tabel 3. Duty cycle terhadap Jarak 10 meter 

Duty cycle (%) Keterangan 

100 terkirim 

50 terkirim 

25 tidak terkirim 

38 terkirim 

Transmitter masih dapat menerima kembali data 

yang dikirimkan meskipun terdapat intermittent 

sebanyak 2 kali pada pengujian dengan menggunakan 

duty cycle 100%-38% pada jarak 10 meter. 

Tabel 4. Duty cycle terhadap Jarak 35 meter 

Duty cycle (%) Keterangan 

100 terkirim 

50 terkirim 

25 tidak terkirim 

38 tidak terkirim 

43 terkirim 

Pada jarak 35 meter, duty cycle 38% kurang 

dapat beroperasi sehingga data tidak terkirim karena 

intermittent . 

4.6 Pengujian Daya berdasarkan Duty Cycle  

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk 

menentukan daya optimal yang dapat digunakan untuk 

pengiriman data dengan dutycycle terkecil yang 

diinputkan. 
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Tabel 5. Pengukuran Daya berdasarkan Duty cycle 

No. Duty cycle (%) Daya (mW) 

1 100 300.7 

2 50 291.5 

3 25 282.03 

4 19 280.115 

5 22 281.63 

6 38 285.61 

Dutycycle sangat berpengaruh terhadap daya 

yang digunakan pada saat pengiriman data. Semakin 

besar dutycycle yang digunakan, maka daya 

pengiriman akan semakin besar, dan semakin kecil 

dutycycle yang digunakan maka daya pengiriman pun 

akan semakin kecil. 

4.7 Pengujian Keseluruhan 

Tabel 6. Pengujian Daya 

No. Keterangan Daya (mW) 

1 Daya ketika ping 287.13 

2 Daya ketika wakeup 265.48 

3 Daya ketika sleep 255.31 

4 Daya mikrokontroler 246.5 

5 
Daya 

NRF24L01+mikrokontroler 
256.06 

6 Daya NRF24L01 9.56 

7 Daya pengiriman konvensional 305.88 

Daya pada mikrokontroler tanpa modul 

NRF24L01 yaitu sebesar 246.5 mW. Ketika 

ditambahkan modul NRF24L01 sebesar 256.06 mW. 

Sehingga daya yang dibutuhkan untuk modul 

NRF24L01 ini yaitu (256.06 - 246.5) mW = 9.56 mW. 

Kemudian saat kondisi sleep, daya yang terukur yaitu 

255.31 mW dan ketika dalam kondisi wake up, 

dayanya yaitu 266.59 mW. Sehingga dengan kondisi 

sleep pada WSN ini akan membantu dalam 

mengefisiensikan daya pada node pengirim. Daya 

yang mampu dihemat yaitu sebesar (265.48 – 255.31) 

mW = 10.17 mW.  Kondisi sleep ini selama 5 detik, 

sehingga modul NRF24L01 menghemat daya sebesar 

10.17 mW x 5 = 50.85 mW.  

Daya saat dilakukan ping yaitu 287.13 mW. 

Dalam pelaksanaannya ini, maksimal ping yang 

dilakukan yaitu sebanyak 6 kali. Sehingga daya yang 

dikeluarkan yaitu : 

(287.13 – 256.06) mW = 31.07 mW 

31.07 mW x 6 = 186.42 mW 

Ketika ping sebanyak 6 kali maka nilai duty 

cycle sebesar 22%. Saat duty cycle 22%, daya yang 

terukur sebesar 281.63 mW. Sehingga daya 

pengirimannya yaitu : 

(281.63 – 256.06) mW = 25.57 mW 

Daya yang digunakan untuk melakukan pengiriman 

data dengan dilakukan ping sebanyak 6 kali dan 

pengirimannya dengan duty cycle 25% yaitu : 

186.42 mW + 25.57 mW = 211.99 mW 

Ketika dilakukan pengiriman dengan cara 

konvensional daya yang digunakan yaitu sebesar 

305.88 mW. Sehingga daya kirimnya yaitu : 

(305.88 – 256.06) mW = 49.82 mW 

Data diatas merupakan data pengukuran daya. 

Sedangkan energi yang digunakan dalam waktu 2 

menit yaitu : 

Cara konvensional : 

W = 49.82 mW x 120 s 

 = 5.98 Joule 

Menggunakan metode P&O 

1. Dilakukan ping sebanyak maksimal 6 kali, setiap 

sekali ping waktu yang digunakan yaitu selama 1 

detik 

Waktu = 6 x 1 s 

= 6 s 

W  = 31.07 mW x 6 s 

= 0.186 Joule 

2. Apabila jumlah ping maksimal 6 kali yang 

dilakukan dalam waktu 2 menit, maka data akan 

terkirim pada detik ke 70 . Sehingga : 

(70 - 6)  = 64 s 

Selama 64 s daya yang digunakan oleh transmitter 

adalah daya dalam kondisi wake up 

(265.48 - 256.06) mW = 9.42 mW 

W   = 9.42 mW x 64 s 

    = 0.603 Joule 

3. Dilakukan pengiriman data pada detik ke 70  

dengan dutycycle 25% 

 Waktu = (120 – 70)  = 50 s  

(281.63 – 256.06) mW  = 25.57 mW 

W   = 25.57 mW x 50 s 

    = 1.28 Joule 

Sehingga energi keseluruhan yang digunakan pada 

metode P&O  yaitu: 

W   = (1.28+0.603+0.186) Joule 

   =  2.069 Joule 

Dapat dianalisa bahwa dengan menggunakan 

metode P&O energi yang dipakai dalam waktu 2 

menit jauh lebih hemat dibandingkan dengan 

pengiriman secara konvensional. Energi baterai yang 

dihemat dengan menggunakan metode P&O yaitu 65 

% dari cara pengiriman konvensional.  
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5. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 

1. Energi baterai lebih hemat 65 %dengan 

menggunakan metode P&O dari pada dengan 

pengiriman secara konvensional. 

2. Menggunakan metode P&O dan wake up and 

sleep schedule dapat memperpanjang lifetime 

hingga 11 menit pada kapasitas baterai 11000 

mAh. 
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Abstrak: Akhir-akhir ini, kebutuhan energi meningkat tetapi ketersediaan sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut energi alternatif. Generator adalah salah satu energi alternatif 

yang digunakan oleh masyarakat, tapi itu memiliki kekurangan seperti ketidakstabilan tegangan dan rendah 

efisiensi generator. Berdasarkan isu-isu tersebut, sehingga kami membuat flywheel aplikasi dalam generator 

listrik, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu konsep efisiensi daya meningkat, menstabilkan tegangan 

keluaran Generator dan mulai proses pembangkit listrik. Proses pembuatan mesin aplikasi flywheel generator 

mulai dari perancangan mekanik flywheel, mencari jumlah rotasi per menit dari generator (dengan percobaan), 
menemukan elemen mesin yang menggunakan (poros, bantalan dan roda gila), nilai  output generator. dari hasil 

desain mesin adalah diperlukan maksimal 2.5 KW - 3 KW dengan 3000 rpm yang diberikan motor listrik dengan 

sistem transmisi yang menggunakan balt, massa roda gila 60 kg x 2 kg dan daya output maksimum dari 

generator 3 KW. 

 

Kata kunci: Pembangkit listrik, flywheel 

  

Abstract: lately, increasing energy needs but the availability is very limited. Therefore, it is very important to do 

further research into alternative energy. Generator is one of the alternative energy that is used by the community, 

but it has disadvantages such as voltage instability and low efficiency of the generator. Based on those issues, so 

we made the application in the electric generator flywheel, aiming to produce a concept of increasing power 
efficiency, stabilizing the output voltage generator and start the process of the power plant. The process of 

making the engine flywheel generator applications ranging from the design of the mechanical flywheel, find the 

number of revolutions per minute of the generator (by experiment), find the element that is using the machine 

(shaft, bearing and flywheel), the value of the output of the generator. from the results of the engine design is 

required a maximum of 2.5 KW to 3 KW with 3000 rpm electric motor provided with a transmission system 

using balt, mass flywheel 60 kg x 2 kg and a maximum power output of 3 KW generator. 
 
Keywords: power plant, flywheel 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah  satu kebutuhan 

manusia yang sangat penting dan vital yang tidak 

dapat dilepaskan dari keperluan sehari-hari. Manusia 
hampir tidak bisa melakukan pekerjaan yang ada 

dengan baik ataupun memenuhi kebutuhannya. 

Kekurangan energi listrik dapat mengganggu aktivitas 

manusia. Oleh  sebab  itu  kesinambungan  dan  

ketersediaan  energi  listrik  harus dipertahankan.  Saat  

ini  kebutuhan  energi  listrik  semakin  meningkat  

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan 

kemajuan teknologi serta informasi. 

Seiring makin dirasakannya krisis sumber daya energi 

maka peran dari sebuah alat penyimpan energi menjadi 

sangat penting akibat kebutuhan akan penggunaan 

energi yang efisien.  Dari sekian banyak media 
penyimpan energi yang ada salah satu media yang 

dapat menyimpan energi yang berlebih kemudian 

menggunakannya kembali saat diperlukan adalah 

menggunakan flywheel (roda gaya). 

Penyimpan energi flywheel memperoleh energi kinetik 

dalam bentuk inersia putar, dan menyimpanya dalam 

benrtuk energi kinetik, kemudian melepaskanya ketika 

dibutuhkan. dari hasil yang diperoleh dari 

penyimpanan energi kinetik tersebut dengan sangat 

menarik dan signifikan. Faktor yang mempengaruhi 

kinerja penyimpan energi flywheel antaralain material, 

geometri, panjang dari flywheel. 

Flywheel atau sering juga disebut  roda gaya seperti 
yang kita ketahui adalah sebuah  komponen yang 

merupakan sebuah piringan yang karena beratnya dapat 

menahan perubahan kecepatan yang drastis sehingga 

gerak putaran poros mesin menjadi lebih halus. Yang 

jarang diketahui adalah Flywheel memiliki kepadatan 

energi hingga ratusan kali lebih banyak dibandingkan 

dengan baterai yang ada saat ini serta dapat menyimpan 

dan melepaskan energi dengan lebih cepat. 

Oleh sebab itu, dibuatlah sebuah inovasi baru berupa 

mesin pembangkit listrik tanpa BBM dengan 

memanfaatkan putaran flywheel. Meskipun daya yang 
didapatkan   dari   pembangkit   listrik   ini   tidak   

terlalu   besar,   diharapkan   dapat dimanfaatkan  untuk  

penerangan,  pemakaian  peralatan  listrik  rumah  

tangga ataupun dapat digunakan untuk peralatan 

bengkel yang lainya. 

1.2 Rumusan masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka akan timbul 

permasalahan yang akan dicari solusinya yaitu: 

 Bagaimana mengetahui kinerja dari sebuah 

flywheel?  

 Bagaimana desain model flywheel dan mekanisme 

kinerja penyimpanan energinya yang diaplikasikan 

pada miniplant pembangkit listrik Keuntungan apa 

yang diperoleh dari aplikasi flywheel energi storage 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rancang bangun yang dilakukan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: Study mempelajari kinerja 
suatu flywheel energi storage sehingga bisa 

diaplikasikan pada suatu pembangkit listrik 

1.4 Metodologi 

 
 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Teori Pendukung 

Suatu benda yang diam akan cenderung 

mempertahankan kedudukannya yang diam, begitu 

juga ketika benda bergerak maka akan tetap 

mempertahankan untuk berotasi atau melawan rotasi 

tersebut jika dari kondisi diam. Sifat ini dikarenakan 

benda  memiliki  sifat  inersia.  Momen  inersia  

adalah  sifat  yang  dimiliki  oleh sebuah benda  untuk  

mempertahankan  posisinya  dari  gerak  berotasi.  
Semakin besar nilai momen inersia suatu benda 

maka semakin sukar diputar , Tipler, Paul A. 1998. 

Momen     inersia     adalah     sifat     yang     dimiliki 

oleh sebuah    benda untuk mempertahankan  

posisisnya  dari  gerak  berotasi.  Momen inersia 

adalah ukuranresistansi/  kelembaman  sebuah  benda  

terhadap  perubahan  dalam  gerak rotasi Sutrisno. 

1984.“ Fisika Dasar 2 Mekanika”.   Untuk 

memudahkan dalam memahami   momen   inersia,   

tinjau   sebuah partikel   yang   melakukan   gerak 

rotasi,seperti dalam gambar berikut 

 
. Gambar 2.4 sebuah partikel berotasi mengeliling 

sumbu yang berpusat ditik 0 

Sumber: Sutrisno. 1984. “  

Fisika Dasar 2 Mekanika 
 

2.1.1 Flywheel 

Energi yang berlebih dari pembangkit listrik tenaga air 

harus disimpan dalam bentuk tertentu  atau  energi  

tersebut  akan  terbuang percuma. Salah satu cara 

yang dilakukan untuk menyimpan   energi   yang  

berlebih  kemudian menggunakannya kembali saat 

diperlukan (power on demand) adalah menggunakan 

flywheel (roda gaya). flywheel atau sering juga 

disebut  roda  gila  seperti  yang  kita  ketahui adalah  

sebuah  komponen  yang  terdapat  pada semua   

kendaraan   roda   empat,   merupakan sebuah  piringan  
yang  karena  beratnya  dapat menahan perubahan 

kecepatan yang drastis sehingga gerak putaran poros 

mesin menjadi lebih   halus.   Yang   jarang   diketahui   

adalah flywheel memiliki kepadatan energi hingga 

ratusan kali lebih banyak dibandingkan dengan baterai 

yang ada saat ini serta dapat menyimpan dan 

melepaskan energi dengan lebih cepat  

 
Gambar 2.5. Penampang Flywheel (Sumber: google) 

 

2.1.2 Momen Inersia 

Momen     inersia     adalah     ukuran resistansi/ 

kelembaman sebuah benda terhadap perubahan dalam 

gerak rotasi. Berbeda  dengan  massa  benda  yang 

hanya  tergantung pada jumlah  kandungan  zat 

didalam benda tersebut, momen inersia disamping 

tergantung pada jumlah kandungan zat  (masa  benda)  
juga  tergantung  bagaimana zat-zat  atau  massa  ini  

terdistribusi.  Semakin jauh   distribusi   massa   dari   

pusat putaran semakin besar momen inersinya. Momen  

inersia  I  suatu  benda  titik (partikel) terhadap suatu 

sumbu putar didefinisikan sebagai perkalian massa 

partikel, m dengan kuadrat jarak partikel r dari sumbu 

putar. 

I  = 1/2
 
mr 

2        ( 2.1) 

Dimana   I   =  momen inersia  

    m =  massa  partikel 

     r   = jarak partikel dari sumbu putar 

 
2.1.3 Torsi dan Energi Kinetik Rotasi 

Kalau   dalam   gerak   lurus,   gerakan benda 

dipengaruhi oleh gaya, maka dalam gerak rotasi, 
gerakan benda dipengaruhi oleh torsi. Semakin   besar   

torsi,   semakin   cepat   benda berotasi. Sebaliknya 

semakin kecil torsi, semakin lambat   benda   berotasi. 

Torsi adalah momen putar atau besarnya gaya yang 

dibutuhkan untuk melakukan percepatan rotasi. 

Sedangkan energi kinetik rotasi adalah besarnya energi 

yang tersimpan dalam suatu benda saat melakukan 

gerak rotasi 

τ = I a          ( 2.2) 

Keterangan:   

     τ   = torsi (kg.m2/s2) 
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 I    = momen inersia (kg.m2) 

a    = percepatan sudut (rad/s2) 

 

Rumus diatas mirip dengan Newton II . Disini torsi 

berperan seperti gerak translasi dan percepatan  sudut  

berperan  sebagai  percepatan pada gerak translasi, 

bagaimana dengan I? I mempunyai peran seperti 

massa, semakin besar I semakin besar benda berputar 

(mirip dengan gerak translasi). Benda bermassa besar 

sukar digerakkan/dipercepat.  kita  peroleh  rumus 

energi kinetik ini 
 

Ek = 1/2 mω2          (2.3) 

I = 1/2 mr2           (2.4) 

Keterangan:    

Ek  =  energi kinetic rotasi  (joule) 

I    =  momen inersia (kg.m2) 

ω     =  kecepatan sudut (rad/s) 
 

3. RANCANG BANGUN DAN UJI 

PERFORMANCE  

 
1. Rancang Bangun Alat  

Alat ini memiliki output daya listrik yang  2 kali lipat 

lebih besar dari input nya efisiensi dan kemudahan 

dalam penggunaan adalah kelebihan dari alat ini.Oleh 

karena itu, flywheel generator  terdiri dari beberapa 

komponen penyusun. 

  
Gambar 4.1 .Rancang bangun alat flywheel generator 

 

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting 

setiap mesin. Hampir semua  mesin meneruskan tenaga 

bersama-sama dengan putaran. Pada pemindah daya ini 

direncanakan poros pemindah daya, dalam perencanaan 

dan perhitungan harus memperhatikan jenis 

pembebanan, kekuatan poros, kekakuan poros, putaran 

kritis, korosi dan bahan poros. Poros terbuat dari ST 37 

dengan spesifikasi pada gambar berikut 

 
Gambar 4.2 Poros 

1.3 Pulley dan Belt 

Pulley adalah suatu alat mekanis yang digunakan 

sebagai pendukung pergerakan belt atau sabuk lingkar 

untuk menjalankan sesuatu kekuatan alur yang 

berfungsi menghantarkan suatu daya. Cara kerja pulley 

sering digunakan untuk mengubah arah dari gaya yang 

diberikan dan mengirimkan gerak rotasi. Pulley pada 

Belt Conveyor sangat berperan penting dalam 

menggerakkan sabuk atau Belt dengan memberikan 

gaya rotasi (putar) dan angkut dari satu titik ke titik 

lain. Adapun spesifikasi pada gambar berikut 

 
Gambar 4.3 pully dan belt 

1.4 Rancangan flywheel 

Flywheel yang digunakan terbuat dari besi coran 

seberat  30 kg  x 2 unit  dan diameter 42  cm dan tebal  

5 cm 

 

Gambar 4.4  pully dan belt 

 

2. Proses Manufaktur 
Flowchar proses mnufaktur 

 
Gambar 4.5 Diagram Alir Proses manufaktur 

4. Uji Performance flywheel generator 

 

4.1   Uji Fungsi Alat  

Untuk mengetahui apakah alat uji yang telah dirakit 

dapat bekerja dan memenuhi syarat teknis seperti yang 

diinginkan, maka dilakukan uji fungsi. Uji fungsi 

meliputi uji mekanisme dan uji flywheel dan generator. 

Berikut ini diuraikan langkah-langkah untuk 

melakukan uji fungsi. 
Tabel 4.5 Secara keseluruhan hasil proses uji fungsi 
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No 

 

Proses 

 

Penilaian Keterangan 

1. Putaran motor 

listrik (1) dipindah 

ke flyweel dengan 

pemindahan 

melalui sabuk 

(belt) 

Kecepatan rotasi 

(Rpm) flaywheel  

yang dihasilkan 

sesuai dengan 

rancangan sebesar 

1450 Rpm 

Dilakukan 

pengujian ulang 

dan lihat 

perubahan 

kecepatan rotasi 

3. Putaran motor 

listrik (1) dipindah 

ke flyweel 

kemudian 

dindahankan ke 

generator  melalui 

sabuk (belt) 

Kecepatan rotasi 

(Rpm) flaywheel  

yang dihasilkan 

sebesar 1450 Rpm 

dirubah menjadi 

3000 Rpm melalui 

perubahan 

diameter pully  

Tegangan listrik 

yang dihasilkan 

oleh generator 

dapat mencapai 

220 V. Namun 

kecepatan  rotasi 

dari generator 

tidak stabil hal 

ini tidak sesuai 

dengan 

rancangan   

3 Dari hasil 

pengujian 

Alat ini memiliki 

output daya listrik 

yang 2 kali lipat 

lebih besar dari 

input nya 

Perlu motor 

yang stabil 

dalam kecepatan 

putar rotasi dan 

memeliki 

kwalitas  

 

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Sebagai akhir dari perancangan alat uji daya ini didapat 

kesimpulan yang merupakan perwujudan dari tujuan 
perancangan yaitu, alat uji daya ini mudah digunakan 

dan dipelajari tetapi tetap memberikan hasil yang baik. 

Komponen yang digunakan pada alat aplikasi flywheel 

pada electrical generator adalah : 

1. pully dan balt  yang digunakan :  

 Dari motor ke poros utama   :  

 Balt tipe B1 dan diameter pully 3 in.  

 Dari poros utama ke generator  :   

 Balt diameter pully 8 in. 

2.  Poros yang digunakan adalah bahan St 37 dengan 

diameter 47 mm dan panjang 650 mm 

3. Tipe Bearing yang digunakan pada poros adalah tipe 

Single Row Ball Bearing 

4.  Flywheel yang digunakan seberat 30 Kg sebanyak 2 

unit dan diameter 420 mm dan tebal 50 mm 

5.  Dengan adanya roda gila (flywheel) dapat diketahui 

perbandingan tegangan  yang dihasilkan oleh 

generator ac. 
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Abstrak  –  Karawang dikenal dengan kota lumbung padi dikarenakan setengah dari jumlah wilayah kota 

merupakan lahan pertanian khususnya persawahan. Selain dikenal dengan kota lumbung padi, saat ini Karawang 

juga dikenal dengan sebutan kota industri, hal ini mengkhawatirkan beberap pihak akan alih fungsi lahan 

persawahan menjadi lahan yang lain. Maka dilakukan prediksi terhadap luas lahan panen padi dikabupaten 

karawang. Untuk dapat melakukan prediksi yang baik dibutuhkan atribut-atribut yang relevan yang didapat dari 

seleksi fitur dengan Correlation Attribute Eval. Terdapat 6 atribut yang relevan terhadap prediksi luas lahan 

panen padi di kabupaten karang yaitu atribut  produksi, luas tanam, luas baku sawah, luas sawah, produktivitas 

dan wereng batang coklat. K-Nearest Neighbor dengan Correlation Attribute Eval mengalami peningkatan 
akurasi sebesar 0,37%. 

 

Kata Kunci : K-Nearest Neigbor, Luas Lahan Panen, Correlation Atribute Eval 

 

Abstract - Karawang is known as a rice granary town since the half of city area is agricultural land which 

mainly becomes rice field. Besides, known as a rice granary city, Karawang is also recognized as an industrial 

city in this recent times. It turns into worried that some parties will change the function of paddy field into 

another land function. Therefore, predicting the rice harvest area in karawang regency is urgently required. In 

order to make good predictions, it is essential to choose the relevant attributes gained from the feature selection 

with Correlation Attribute Eval. There are 6 attributes that are relevant to the prediction of rice harvest area in 

reef district: production attribute, planting area, rice field area, paddy field area, productivity and brown 

planthopper. The K-Nearest Neighbor with Correlation Attribute Eval has an accuracy increasing of 0.37%. 

 

Keywords: K-Nearest Neighbor, Area of Harvested Land, Correlation Attribute Eval 
  

1. PENDAHULUAN 

Karawang dikenal dengan sebutan kota lumbung 

padi, karena luas lahan tanaman padi atau pertanian 

padi sawah yang hampir separuh dari luas wilayah 

kota karawang. Hingga tahun 2016, luas lahan sawah 

di Karawang berdasarkan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Karawang adalah 98.615 Hektar 

merupakan 56% dari luas kabupaten Karawang. Hal 
ini juga mendukung dengan 61,9% penduduknya 

bergerak di bidang usaha pertanian dengan presentase 

buruh tani sekitar 59,43%. 

Selain dikenal dengan kota lumbung padi saat ini 

Karawang juga dikenal dengan kota industri, hal ini 

menyebabkan lahan yang semula digunakan untuk 

memproduksi padi berubah menjadi pemukiman 

warga, pabrik, pusat bisnis dan infrastruktur lainnya. 

Tercatata alih fungsi lahan pertanian di kabupaten 

Karawang mencapai 150 hektar pertahun. Hal ini 

menyebabkan luas tanam panen padi mulai terancam. 
Sehingga diperlukan cara untuk membantu para 

penentu kebijakan untuk dapat memprediksi luas 

lahan panen padi agar ketersediaan pangan tetap 

terjaga dan kabupaten Karawang tetap dikenal dengan 

kota lumbung padi. 

Klasifikasi adalah salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai dari sekelompok 

atribut dalam menggambarkan dan membedakan kelas 

data, klasifikasi merupakan metode pembelajaran[1]. 

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah salah satu 

algoritma dalam teknik klasifikasi. K-NN adalah salah 

satu algoritma dengan akurasi yang tinggi dengan 

rasio kesalahan kecil[2]. Algoritma KNN adalah salah 

satu algoritma klasifikasi yang digunakan sebagian 

besar dalam aplikasi yang berbeda[3]. Salah satu 
kelemahan dari KNN adalah semua atribut dalam 

menghitung jarak antar record baru dan record yang 

tersedia dalam data training hal ini menjadi masalah 

dalam pemilihan atribut mana yang harus 

dipergunakan untuk mendapatkan hasil terbaik[4]. 

Seleksi fitur merupakan suatu proses pemilihan 

atribut yang dianggap relevan dalam proses 

klasifikasi. Banyaknya atribut mempengaruhi proses 

komputasi dan bahkan jika banyak atribut yang tidak 

relevan digunakan dalam proses klasifikasi maka akan 

mempengaruhi hasil akurasinya[5].proses dari seleksi 
fitur adalah membuang atribut yang tidak relevan dan 

berlebihan sehingga dapat membuat proses algoritma 

klasifikasi bekerja lebih cepat dan efektif serta 

memungkinkan peningkatan akurasi suatu algoritma.  

Pada penelitian ini akan menambahkan seleksi 

fitur yaitu Correlation Atribute Eval pada algoritma 
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KNN untuk mengurangi permasalahan yang ada 

didalam algoritma KNN. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah metode 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan 

objek tersebut. KNN termasuk kelompok instance-

based learning. Algoritma ini juga merupakan salah 

satu teknik lazy learning. Proses K-NN dilakukan 
dengan mencari kelompok k objek dalam data training 

yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru 

atau data testing[6]. 

Langkah-langkah algoritma KNN adalah : 

1. Menentukan parameter k, misalnya k=5 

2. Menghitung jarak (similarity) diantara semua 

training record dan objek baru 

3. Pengurutan data berdasarkan nilai jarak dari 

nilai yang terkecil sampai terbesar 

4. Pengambilan data sejumlah nilai k (misal 

k=5) 
5. Menentukan label yang frequensinya paling 

sering diantara k training record yang paling 

dekat dengan objek[4]. 

 

2.2. Correlation Atribute Eval 

CorrelationAttributeEval mengevaluasi fitur-fitur 

yang sangat berkorelasi dengan kelas target, namun 

tidak berkorelasi satu sama lain. Mengevaluasi nilai 

atribut dengan mengukur korelasi (Pearson) antara 

atribut dan kelas. Atribut nominal dianggap 

berdasarkan nilai dengan nilai dasar dan 
memperlakukan setiap nilai sebagai indikator. 

Korelasi keseluruhan untuk atribut nominal melalui 

bobot rata-rata atau weighted average. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapat dengan menggunakan 

metodelogi data mining yaitu CRIPS-DM (Cross 

industry Standard Process for Data Mining) dengan 

beberapa langkah yaitu : 1) Business Understanding 

(Pemahaman bisnis); 2) Data understanding 

(Pemahaman Data); 3) Data Preparation (Pengolahan 

Data); 4) Modelling (Pemodelan); 5) Evaluation 
(Evaluasi); dan 6) Deployment (Penyebaran). 

 

3.1. Business Understanding (Pemahaman Bisnis) 

Business Understanding terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu determine business objective, assess the 

situation, dan determine the data mining goal. 

Determine business objective (Menentukan Tujuan 

Bisnis) : memprediksi luas lahan panen padi sawah di 

kabupaten karang untuk dapat dipergunakan sebagai 

alat bantu penentu kebijakan dalam pengambilan 

kebijakan agar ketersediaan pangan tetap terjaga. 
Assess the situation (Menilai Situasi) : Luas lahan 

panen padi  merupakan luasan tanaman yang dipungut 

hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umurnya. 

Luas lahan panen padi merupakan salah satu hal 

penentu dalam produksi padi. Dengan semakin 

banyaknya alih fungsi lahan akan menyebabkan 

terganggunya jumlah produksi padi. Terdapat data 

luas lahan panen setiap tahunnya sehingga dapat 

dipergunakan sebagai informasi ataupun pengetahuan 

yang lebih bermanfaat. 

Determine the data mining goal (Menentukan 

Tujuan Data mining) : menggunakan fitur seleksi  

Correlation Attribute Eval untuk menangani salah satu 

kekurangan dari algoritma K-NN dalam pemilihan 

atribut sehingga hasil akurasi dari algoritma K-NN 
dapat menjadi lebih baik. 

 

3.2. Data understanding (Pemahaman Data) 

Data Understanding terdiri dari beberapa tahapan 

didalamnya yaitu : Collect the initial data, Describe 

the data, Explore the data, Data Preparatioan dan 

Verify data quality. 

Collect the initial data (pengumpulan data awal) : 

pengumpulan data didapat dari Dinas Pertanian 

Karawang mengenai data yang mempengaruhi luas 

lahan panen tanaman padi sawah. Data yang didapat 
dari tahun 2010-2015 yang terdiri dari data iklim, luas 

tanam, luas baku sawah, luas sawah, produksi, 

produktivitas, luas panen, organisme pengganggu 

tanaman (OPT) sebanyak jumlah kecamatan di 

kabupaten karawang. 

Describe the data (Mendeskripsikan data) : 

pemahaman data diolah dalam permasalahan prediski 

luas lahan panen tanaman padi dikarawang, deskripsi 

data yang dipereloeh dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Deskripsi data 

No Atribut 
Tipe 
Data 

Keterangan 

1 Tahun Nominal Tahun 2010-2015 

2 Kecamatan Nominal 
Nama kecamatan 

di Kab. Karawang 

3 

 
Rata-rata 

Curah Hujan 
 

Numerik 

Rata-rata curah 
hujan 
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
dengan satuan mili 
meter (mm) 

4 
Rata-rata 

Hari Hujan 
Numerik 

Rata-rata hari 
hujan  
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
dengan satuan hari 
hujan (hh) 

5 Luas Tanam Numerik 

Luas tanam 
perkecamatan 

dalam satu tahun, 
dengan satuan (ha) 

6 Poduksi Numerik 

Jumlah produksi 
padi  
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
dengan satuan 

(ton) 

7 Produktivitas Numerik 

Jumlah 
produktivitas 
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
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dengan satuan 

(kw/ha) 

8 
Luas Baku 

Sawah 
Numerik 

Luas Baku sawah 
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
dengan satuan (ha) 

9 Luas Sawah Numerik 

Luas sawah 
perkecamatan 

dalam satu tahun, 
dengan satuan (ha) 

10 Luas Panen Numerik 

Luas panen 
perkecamatan 
dalam satu tahun, 
dengan satuan (ha) 

11 

Organisme 
Pengganggu 

Tanaman 
(OPT) 

Numerik 

Ada tujuh opt 

antara lain: 
penggerek batang, 
tikus, wereng 
batang coklat, 
hama putih palsu, 
bakteri hawar 
daun, siput 
murbai, dan blasit 

Explore the data (mengekspolari data) : mencari 

atau mengetahui nilai maksimal, minimal, dan rata-

rata atau mean. Sedangkan jumlah berapa banyak data 

dan keterangan untuk atribut nominal. Tahapan 

eksplorasi data berfungsi untung mengetahui 

karakteristik data yang akan digunakan. 

Verify data quality (verifikasi kualitas data) : 

terdapat beberapa data yang tidak terdapat isinya atau 

kosong, salah satunya adalah data produksi. Didalam 

data produksi diisi dengan tanda (-) yang artinya tidak 

terdapat data atau kosong atau (missing value). 

 

3.3. Data Preparation (Persiapan Data) 

Data preparation mencakup semua kegiatan untuk 

membangun dataset yang akan dimasukan ke dalam 
alat pemodelan dari data mentah atau data awal. 

Fungsi utamanya khusus untuk alat pemodelan 

klasifikasi data. Pada data preparation terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu select data, clean data, 

construct data, integrate data, dan format data. 

Select Data (Pemilihan data) : pemilihan data 

dilakukan dari tahun 2010-2015 dengan atribut yang 

dipergunakan adalah rata-rata curah hujan, rata-rata 

hari hujan, luas sawah, luas baku sawah, luas tanam, 

produksi, produktivitas, pengerek batang, tikus, 

wereng batang coklat, hama putih palsu, bakteri hawar 

daun, siput murbai, blasit, dan luas lahan panen. 
Clean data (pembersihan data): dari hasil tahapan 

sebelumnya diketahui bahwa terdapat beberapa data 

yang kosong atau terisi dengan tanda (-). Karena tidak 

diketahui bahwa data berisi apa. Maka pengisian data 

tetap di kosongkan. 

Construct Data (membangun data) : 

Pengembangan dataset baru atau memproduksi atribut 

turunan melalui proses transformasi data (query) yang 

sesuai dengan kebutuhan pemodelan. Membangun 

data dilakukan perubahan data berupa luas lahan 

panen yang awalnya bernilai numerik diubah menjadi 
nominal yang nantinya luas lahan panen ini menjadi 

class target. Terlebih dahulu melihat persentase nilai 

dari luas panen terhadap luas sawah perkecamatan 

dengan persamaan (1). 

 

Luas Panen =
Luas panen asli

Luas sawah
× 100% 

(1) 

 

Perubahan nilai dari bentuk numerik ke bentuk 

nominal dilakukan dengan persamaan (2). 

 

I =
nilai max − nilai min

kelas interval
 

(2) 

 
Keterangan : 

 I  = Interval 

 Nilai Max = nilai tertinggi peratribut 

 Nilai Min = nilai terendah peratribut 

 Kelas interval = jumlah kelas interval yang 

diinginkan, yaitu 3 (Tinggi, 

sedang, rendah) 

Dan didapat kriteria luas lahan panen pada Tabel 2 

dan gambar 1 merupakan proses menominalkan 

atribut class target luas lahan panen.. 
Tabel 2. Kriteria Class Target 

Class target Rentang 

Rendah Nilai < 1.73 

Sedang 1,73 ≤ Nilai < 2,30 

Tinggi Nilai ≥ 2,30 

 

 
Gambar 1. Proses Menominalkan Class Target 

Integrate Data (integrasi Data) : Pada tahap ini 

Tabel yang diintegrasikan adalah Tabel dari masing-

masing atribut. Tabel tersebut kemudian dijadikan 

Tabel gabungan dari data yang akan digunakan 
sehingga memudahkan proses pemodelan yang 

melibatkan proses data mining. 

Format data : Tahap ini memproduksi dataset 

akhir yang siap ditambang atau diolah dalam tools 

pemodelan data mining. 
Tabel  3. Dataset Final 

Atribut Tipe Data Keterangan 

Rata-rata Curah 

Hujan 
Numerik 

perkecamatan 

dalam satu tahun  

Rata-rata Hari Hujan Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Luas Tanam Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 
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Poduksi Numerik 
perkecamatan 

dalam satu tahun 

Produktivitas Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Luas Baku Sawah Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Luas Sawah Numerik 
perkecamatan 

dalam satu tahun 

Penggerek batang Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Tikus Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Wereng Batang 

Coklat 
Numerik 

perkecamatan 

dalam satu tahun 

Hama Putih Palsu Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Bakteri Hawar Daun Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Siput Murbai Numerik 
perkecamatan 

dalam satu tahun 

Blasit Numerik 
perkecamatan 
dalam satu tahun 

Luas Lahan Panen Nominal 
Merupakan Class 
Target 

 

3.4. Modelling (pemodelan) 

Modeling adalah fase yang secara langsung 
melibatkan teknik data mining. Pemilihan teknik data 

mining adalah pemilihan algoritma dan menentukan 

parameter dengan nilai yang optimal.  Pada modeling 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu select modeling 

techniques, generate test design, build model, dan 

asses model. 

Select modeling techniques (Memilih Teknik 

Pemodelan): teknik klasifikasi yang dipilih adalah 

algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN). Penelitian 

akan dibagi menjadi beberapa perlakuan khusus untuk 

meilihat efek dari seleksi fitur dengan Correlation 
Attribute Eval dengan yang tidak memakai fitur 

seleksi. Seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skenario Penelitian 

 Skenario yang dibuat adalah dengan 

menggunakan non seleksi fitur dan seleksi fitur. 

Jika menggunakan non seleksi fitur maka semua 
atribut akan dipergunakan, sementara jika 

menggunakan seleksi fitur Correlation Attribute 

Eval maka atribut-atribut akan dikurangi satu 

persatu sesuai dengan rangking yang didapat oleh 

tiap atribut dalam seleksi fitur.  

 Correlation Attribute Eval menggunakan 

Korelasi Pearson, dengan persamaan (3). 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥. 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

(3) 

Keterangan : 

n : Jumlah data 

x : Atribut 
y : class target 

Maka didapat hasil peringkat dari 14 atribut yang ada 

pada Tabel 4.  

 

 
Tabel 4. Hasil Peringkat Seleksi fitur Correlation Attribute 

Eval 

1 Produksi 

2 Luas Tanam 

3 Luas Baku sawah 

4 Luas Sawah 

5 Produktivitas 

6 Wereng btanag coklat 

7 Tikus 

8 Hama Putih palsu 

9 Siput Murbai 

10 Pengerek Batang 

11 Bakteri hawar daun 

12 Blasit 

13 Hari Hujan 

14 Curah Hujan 

Maka pengurangan setiap atribut akan dilakukan satu 
persatu sesuai dari peringkat yang terendah. 

 Algoritma K-NN menggunakan jumlah tetangga 

(k) yang digunakan yaitu dari k=1 sampai k=10. 

 Generate Test Design (menggunakan Desain Uji): 

Test pengujian atau atau tahap pembelajaran. Dalam 

tahap ini test pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Test Options Cross-validation dengan 

jumlah Folds 10. Hal ini dilakukan karena data akan 

bergantian sebagai training set dan testting set. 

  Build Model (Membangun Model): pembagunan 

model dibantu dengan menggunakan tools weka 3.8. 
didalam weka 3.8 algoritma K-NN menggunakan 

nama IBk dengan . 

 Asses Model (Menilai Model): penilaian model 

dilakukan dengan melihat nilai Acuracy yang 

diperoleh. 

 

3.5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluation bertujuan agar hasil pada tahap 

modelling sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

dalam tahap business understanting. Pada evaluation 

Dataset 

Seleksi 

fitur 

Non-

Seleksi 

K-NN 

Hasil 

kesimpulan 
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terdiri dari beberapa tahapan yaitu evaluate result, 

review process, dan determine next steps. 

Evaluate result (Mengevaluasi hasil): hasil yang 

diperoleh dari keseluruhan tes yang dilakukan 

menggunakan seleksi fitur dan non-seleksi fitur dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Pada Tabel 5 terdapat hasil dari beberapa skenario 

yang sudah dibuat. Percobaan non fitur seleksi 

menggunakan 14 atribut tanpa ada pengurangan 

atribut apapun. Maka pada Tabel 5 baris pertama 

merupakan hasil akurasi dari percobaan non seleksi 
fitur. 

Selain itu terdapat percobaan dengan 

menggunakan seleksi fitur dengan pengurangan 

atribut satu persatu sesuai rangking yang telah 

dihitung dengan Correlation Attribute Eval. 

Pengurangan satu persatu atribut dilakukan dari 

ranking terbesar terlebih dahulu sampai kepada hanya 

tersisa satu buah atribut. 

 

 

Tabel 5. Hasil akurasi K-NN 

 
 

Review process (proses review) : Tahap review 

process memastikan tidak ada tahapan penting yang 

terlewatkan. Pada penelitian ini tahapan-tahapan yang 

sudah dilakuan antaralain Business Understanding 

(select modeling technique, generate test design, build 

model, dan asses model, data understanding (collect 
the initial data, describe the data, explore the data, 

data preparation, dan verify data quality), data 

preparation (select data, clean data, construct data, 

integrate data, dan format data), modeling (select 

modeling techniques, generate test design, build 

model, dan asses model), dan  evaluation (evaluate 

result). Dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

tidak ada tahapan penting yang terlewatkan dalam 

proses CRISP-DM. 

Determine Next Steps (menentukan Tahap 

Berikutnya): berdasarkan hasil penelitian beberapa 

tahap sebelumnya diketahui bahwa algoritma K-NN 
dengan seleksi fitur ataupun non seleksi fitur dapat 

menghasilkan prediksi luas lahan panen padi di 

Kab.Karawang. Hasil pada evaluasi tahap evaluasi 

menghasilkan nilai yang tertinggi untuk nilai akurasi. 

Karena tujuan bisnis dan tujuan data mining sudah 

tercapai maka akan lanjut ketahap selanjutnya yaitu 

Deployment (penyebaran). 

 

3.6. Deployment (penyebaran) 

Pada tahap deployment akan dilakukan pelaporan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan 

hasil penelitian ini akan dipresentasikan dalam bentuk 

deskripsi agar mudah dipahami.  
Algoritma K-NN dengan menggunaan seleksi fitur 

mengalami peningkatan akurasi. Pada Tabel 5 terlihat 

bahwa hasil dari algoritma K-NN non seleksi fitur 

memiliki akurasi lebih rendah jika dibandingkan 

dengan seleksi fitur Correlation Attribute Eval. 
Peningkatan akurasi tertinggi didapat pada atribut 

dengan jumlah 6 atribut dengan atribut produksi, luas 

tanam, luas baku sawah, luas sawah, produktivitas dan 

wereng batang coklat.  

Seleksi fitur dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan atribut dengan 

nilai yang tidak relevan atau berlebihan[7]. Seleksi 

fitur yang digunakan adalah Correlation Attribute 

Eval, seleksi fitur Correlation Attribute Eval dapat 

meningkatkan nilai akurasi.  

 

4. KESIMPULAN 

K-Nearest Neighbor dengan Correlation Attribute 

Eval sebagai seleksi fitur dalam memprediksi luas 

lahan panen padi di Kabupaten Karawang dapat 

menghilangkan atribut dengan nilai yang tidak relevan 

atau tidak terpakai bagi penentuan luas lahan panen 
padi di Kabupaten Karawang. 

Correlation Attribute Eval sebagai fitur seleksi 

didapat hasil yang terbaik dari tingkat akurasinya 

yaitu dengan 6 buah atribut, yaitu atribut  produksi, 

luas tanam, luas baku sawah, luas sawah, 

produktivitas dan wereng batang coklat. Artinya 

bahwa dalam memprediksi luas ahan panen padi di 

Kabupaten Karawang atribut yang sangat relevan 

adalah 6 atribut tersebut. 

K-Nearest Neighbor dengan Correlation Attribute 

Eval mengalami peningkatan akurasi sebesar 0,37%.  
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Abstrak  –  Delivery order merupakan sebuah kegiatan dimana konsumen melakukan pemesanan makanan 

tanpa harus pergi ke lokasi restoran. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghubungi 

langsung ke restoran terkait melalui nomor telepon, menggunakan media website atau aplikasi Android yang 

disediakan pihak restoran. Sayangnya cara seperti ini masih memiliki kekurangan karena kita harus mengetahui 

nomor telepon restoran bersangkutan, atau aplikasi Android dan website yang disediakan restoran hanya untuk 

restoran terkait saja. Oleh sebab itu dirancanglah sebuah sistem aplikasi food delivery online berbasis Android 

dan web. Sistem ini tidak hanya dapat memesan makanan dari sebuah restoran saja tetapi beberapa restoran 

sekaligus. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah dapat melihat lokasi kurir yang mengantar makanan yang 

ditampilkan menggunakan Google Maps. Sistem ini dibangun dengan menggunakan Bahasa Hypertext 

Preprocessor (PHP) dalam bagian website dan bahasa Java dalam bagian aplikasi Androidnya. Sistem ini telah 

lulus uji lapangan dari 57 butir percobaan dengan hasil 57 butir percobaan tersebut telah lulus uji dan mendapat 

nilai lulus uji sebesar 100%. 

Kata Kunci : Delivery Order, Website, Android, Hypertext Preprocessor (PHP), Java

Abstract - Delivery order is an activity where consumers can order food without having to go to the restaurant 

location. This activity can be done in various ways such as contacting directly to a related restaurant via phone 

number, using website media or Android apps provided by the restaurant. Unfortunately this way still lacks 

because we need to know the phone number of the restaurant, or the Android app and website provided only for 

restaurant only. So there was designed an online food delivery system based on Android and web. This system 

can not only order food from one restaurant only but a few restaurants at once. One of the advantages of this 

app is being able to see the location of the courier who delivered the food displayed using Google Maps. This 

system is built using Hypertext Preprocessor (PHP) language in the website and Java language on the Android 
application. This system has passed the field test from 57 point of test with result of all 57 point of test has 

passed the test and got passed test value by 100%.   

 

Keywords: Delivery order, Website, Android, Hypertext Preprocessor (PHP), Java. 
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Delivery order merupakan salah satu kegiatan yang 
sudah sering dilakukan oleh konsumen. Layanan 

ini umumnya dilakukan secara manual yaitu 

konsumen harus menghubungi nomor restoran 

tujuan dan melakukan pemesanan. Ada juga 

layanan delivery order yang dapat dilakukan secara 

online melalui website yang disediakan restoran 

tertentu. Namun hal ini masih menyimpan 

kekurangan karena masih jarang tersedia layanan 

delivery order online yang mencakup lebih dari 

satu restoran dalam sebuah website atau sistem. 

Meskipun dengan tersedianya sistem delivery order 

tersebut, masih jarang ditemukan sebuah sistem 

aplikasi yang mendukung delivery order online 

yang dimana user dapat melihat lokasi makanan 

yang dipesan. Dan juga pemesanan makanan 

dengan cara menelepon nomor restoran juga 

menyimpan kekurangan yaitu konsumen harus 

mengetahui nomor restoran tersebut. 

Salah satu contoh sistem deliver order online yang 

sudah ada adalah adalah Go-Food yang dapat 

diakses di www.go-jek.com/go-food Sistem ini 

dapat diakses melalui web maupun dengan aplikasi 

android. Untuk memesan makanan hanya dapat 

dilakukan dengan aplikasi android dan untuk 

bagian web hanya dapat melihat menu dan 
keterangan dari restoran terkait. Beberapa fitur 

sistem ini adalah konsumen dapat melihat lokasi 

pesanan dan melakukan pembayaran dengan saldo 

yang diisi melalui bank. Namun sistem ini masih 

memiliki kekurangan yaitu untuk komunikasi antar 
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pengantar dan konsumen masih melalui Short 

Message Service (SMS) atau telepon. Oleh karena 

itu penelitian ini akan dibangun dengan fitur 

chatting. 

Aplikasi ini dibangun berbasis Android dengan 

teknologi Location Based Service (LBS) dengan 

Google API Maps karena lebih mudah diakses 

konsumen dengan smartphone. Alasan aplikasi ini 

dibangun dengan platform Android dikarenakan 

Operating System(OS) Android Merupakan sebuah 

OS yang sangat populer di kalangan konsumen. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai survey pengguna 

OS smartphone di Indonesia. 

Untuk sisi admin, akan dibangun sistem barbasis 

web. Sistem ini akan dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemograman Hypertext 

Preprocessor (PHP) yang dapat diakses dengan 

web browser dan menggunakan My Structure 

Query Language (MySQL) untuk penyimpanan 

datanya dalam bentuk database. Dengan 

dibangunnya sistem dengan bahasa pemograman 
PHP dipastikan akan memudahkan adminnya 

dalam mengelola sistem karena dengan website, 

penginputan data ke dalam sistem akan lebih 

mudah dengan menggunakan komputer daripada 

dengan smartphone.  

Oleh karena itu maka aplikasi food delivery online 

ini mencakup lebih dari satu restoran dalam satu 

sistem dan konsumen dapat melihat lokasi pesanan 
melalui Global Positioning System (GPS) dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP dalam sisi 

web, bahasa pemograman Java untuk sisi aplikasi, 

serta MySQL sebagai databasenya. 

Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan 

konsumen dapat dengan mudah melakukan 

pemesanan makanan secara online tanpa perlu 

mencatat dan menghubungi nomor telepon 
restoran. Karena dengan aplikasi ini, semua 

informasi mengenai restoran beserta menu-

menunya akan tersedia di dalam aplikasi ini. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1     Layanan Antar (Delivery Order) 

Beberapa pengertian Layanan antar (Delivery 

order) menurut beberapa ahli: 

1. “Home-delivery service where meals are 

delivered at home of the person who orders 

the meals.” Sudhir Andrews (2009) 

2. “Where prepared food is brought to the 

customer’s home.” Kaye Chon dan Thomas 

A. Maier (2010) 

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Delivery order merupakan suatu 

aktivitas dibidang jasa yang disediakan produsen 

dimana konsumen dapat memesan produk kepada 

produsen melalui media (dapat berupa telepon / 

internet) tanpa harus datang ketempat produsen. 
 

2.2     Android 

 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup 

sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi. Awalnya 

Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan 

pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk 

ponsel atau smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 

piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, Htc, Intel, Motorola, 

Qualcomm,T-Mobile, dan Nvidia (Safaat, 2011). 

Pada saat perilisan perdana Android 5 November 

2007, Android bersama open handset alliance 

menyatakan mendukung pengembangan open 

source pada perangkat mobile. Di lain pihak, 

google merilis kode-kode Android dibawah lisensi 

apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open 

platform perangkat seluler. 

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem 
operasi Android. Pertama yang mendapat 

dukungan penuh dari Google atau Google Mail 

Service (GMS) dan kedua adalah yang benar-benar 

bebas distribusinya tanpa dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai Open Handset 

Distribution (OHD).  

 

2.3     Javascript Object Notation (JSON) 

 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format 

pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan 

ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan 

dan dibuat (generate) oleh komputer. Format ini 

dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 

Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON merupakan 

format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya 

bahasa yang umum digunakan oleh programmer 

keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, 

Perl, Python dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, 

menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-

data. 
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JSON terbuat dari dua struktur: 

 Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada 

beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), 

struktur (struct), kamus (dictionary), tabel 

hash (hash table), daftar berkunci (keyed 

list), atau associative array. 

 Daftar nilai terurutkan (an ordered list of 

values). Pada kebanyakan bahasa, hal ini 

dinyatakan sebagai larik (array), vektor 
(vector), daftar (list), atau urutan 

(sequence). 

Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur 

data universal. Pada dasarnya, semua bahasa 
pemprograman moderen mendukung struktur data 

ini dalam bentuk yang sama maupun berlainan. Hal 

ini pantas disebut demikian karena format data 

mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa 

pemprograman yang juga berdasarkan pada 

struktur data ini. 

 

2.4     Google Maps 

 

Google Maps adalah layanan gratis Google yang 

cukup populer. Kita dapat menambahkan fitur 

Google Maps dalam web milik sendiri dengan 

Google Maps API. Google Maps API adalah 

library JavaScript. Menggunakan/memprogram 

Google Maps API sangat mudah. Yang di butuhkan 

adalah pengetahuan tentang HTML dan JavaScript, 

serta koneksi Internet (Amri Shodiq, 2009). 

Google Maps API atau Application Programming 

Interface merupakan suatu dokumentasi yang 

terdiri dari interface, fungsi, kelas, struktur dan 

sebagainya untuk membangun sebuah perangkat 

lunak. 

Keunggulan dari API ini memungkinkan suatu 

aplikasi-aplikasi lainnya dapat saling berhubungan 

dan berinteraksi. Bahasa pemrograman yang 

digunakan oleh Google Maps yang terdiri dari 

HTML, Javascript dan AJAX serta XML, 

memungkinkan untuk menampilkan peta Google 

Maps di website lain. 

Google juga menyediakan layanan Google Maps 

API yang memungkinkan para pengembang untuk 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam website 

masing-masing dengan menambahkan data point 

sendiri. Dengan menggunakan Google Maps API, 

Google Maps dapat ditampilkan pada website 

eksternal. Agar aplikasi Google Maps dapat 

muncul di website tertentu, diperlukan adanya API 

key. API key merupakan kode unik yang 

digenerasikan oleh Google untuk suatu website 

tertentu, agar server Google Maps dapat 

mengenali.  

Google Map Service adalah sebuah jasa peta global 

virtual gratis dan online yang disediakan oleh 

perusahaan Google. Google Maps yang dapat 

ditemukan di alamat http://maps.Google.com. 

Google Maps menawarkan peta yang dapat diseret 

dan gambar satelit untuk seluruh dunia. Google 

Maps juga menawarkan pencarian suatu tempat dan 
rute perjalanan (Faya, 2013). 

 

2.5   Website 

 

Website adalah sering juga disebut Web, dapat 

diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang 

menampilkan berbagai macam informasi teks, data, 

gambar diam ataupun bergerak, data animasi, 

suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik 

itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang 

dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling berkaitan dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan halaman atau 

hyperlink (Sora, 2014). 

Atau definisi website adalah kumpulan dari 

berbagai macam halaman situs, yang terangkum 

didalam sebuah domain atau juga subdomain, yang 

lebih tempatnya berada di dalam WWW (World 
Wide Web) yang tentunya terdapat di dalam 

Internet. Halaman website biasanya berupa 

dokumen yang ditulis dalam format Hyper Text 

Markup Language (HTML), yang bisa diakses 

melalui HTTP, HTTP adalah suatu protokol yang 

menyampaikan berbagai informasi dari server 

website untuk ditampilkan kepada para user atau 

pemakai melalui web browser 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perancangan 
 
Perancangan yang dilakukan pertama kali 

adalah membuat arsitektur sistem. Arsitektur 
sistem dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 1: Arsitektur Sistem 

 

Gambar 1 merupakan arsitektur sistem yang 

dibangun. User dapat melakukan pemesanan 

makanan melalui smartphone Android. Kemudian 

pesanan konsumen akan diambil oleh kurir yang 

juga menggunakan smartphone Android. Ketika 

melakukan pemesanan, konsumen dapat 

menentukan lokasi tujuan pemesanannya dengan 

menggunakan Global Positioning System (GPS). 

Untuk posisi kurir akan terlacak dengan GPS dan 

lokasinya akan tersimpan di database. Untuk pihak 

restoran dapat mendaftarkan variasi menu di 

restoran masing-masing yang nantinya dapat dilihat 

oleh konsumen. Admin bertugas untuk melakukan 

pendaftaran kurir dan restoran secara manual 

melalui website khusus admin. Dari perancangan 

tersebut dapat kita lihat 4 aktor yaitu konsumen, 

kurir, restoran, dan admin. Untuk aktor kurir  dan 

konsumen terdapat fitur tracking untuk melihat 

posisi. Konsumen dapat melihat lokasi kurir. Kurir 

dapat melihat lokasi konsumen. Lokasi ini nantinya 

akan diupdate setiap 15 detik sehingga lokasi akan 

berubah setiap 15 detik. 

3.2 Implementasi Sistem 

Sistem aplikasi food delivery online 

berbasis android dan web adalah sebuah sistem 

yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP 

menggunakan database MySQL. Terdapat 4 user 

yang terlibat dalam menggunakan sistem ini, antara 

lain kurir, konsumen, admin, dan resto.  

  

 

Gambar 2 Halaman login konsumen 

Gambar 2 merupakan Halaman Login untuk 

konsumen. Untuk bisa masuk kedalam halaman ini, 

konsumen harus melakukan login dengan 

memasukkan username dan password. 

 

 

Gambar 3 Halaman utama konsumen 

Setelah melakukan login maka konsumen 

akan dipindahkan ke halaman utama bagian 

konsumen dimana semua fitur terletak di halaman 

ini. Untuk halaman ini dapat dilihat di gambar 3. 
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Gambar 4 Halaman lihat lokasi resto 

Salah satu fitur untuk konsumen adalah 

melihat lokasi restoran yang dapat dilihat di 

gambar 4. 

1.1 Analisa hasil uji lapangan 

Uji lapangan dilakukan dengan cara menyusun 

berbagai jenis uji yang akan dilakukan dan 

langsung diuji oleh user di lapangan. Dari uji 

lapangan yang telah dilakukan telah didapat 57 

butir uji. Setiap butir uji berisi cara pengujiannya. 

Butir-butir uji tersebut didapatkan dengan 

memecahkan fitur-fitur use case ke bagian bagian 

yang lebih kecil sehingga didapatkan berbagai 

kemungkinan error maupun bug pada sistem. 

Berdasarkan dari hasil pengujian uji lapangan yaitu 

menguji fungsionalitas dengan menerapkan 57 

butir uji dan telah mendapatkan hasil 100%, dapat 

dikatakan bahwa aplikasi food delivery online 

berbasis android dan web telah berjalan sesuai 

dengan fungsi yang diharapkan pengembang. 

 

1.2 Analisa performance test 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur waktu 

yang dibutuhkan aplikasi untuk melakukan update 

lokasi kurir. Untuk melakukan update lokasi kurir, 

aplikasi akan mengirim permintaan lokasi kurir ke 

server setiap 15 detik dan menampilkan rute dari 

kurir ke lokasi konsumen di google maps. 

Data dari hasil pengujian ini didapat dari output 

console Android Studio. Hasil dari data ini berupa 

rata-rata dari waktu ketika server merespon 

permintaan aplikasi sebesar 1,407 ms. Sedangkan 

untuk melihat delay proses pada server hosting 

didapat 1,393ms. Tingkat akurasi yang didapatkan 

adalah 99%. 

 4. KESIMPULAN 
 

Dari hasil pengujian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil dari 57 butir uji yang 

mendapatkan hasil sebesar 100% dapat dikatakan 

bahwa sistem telah berjalan sesuai harapan. Sistem 

memiliki delay sebesar 1,407ms setiap merequest 

posisi kurir kepada server hosting. Hal ini 

disebabkan server hosting memerlukan waktu 

untuk membalas permintaan dari aplikasi Android. 
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Abstrak – Pengontrolan berbasis suara telah luas diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti otomotif 

dan peralatan rumah tangga. Hal ini didukung dengan filosofi bahwa suara dikenal sebagai cara komunikasi 

yang paling alami bagi manusia. Selain itu, pengontrolan melalui suara juga lebih sederhana karena tidak 

mengharuskan penggunanya menekan kombinasi tombol tertentu. EasyVR Shield adalah salah satu modul 

pengontrolan berbasis suara. Modul produksi VeeaR ini dengan mudah dikombinasikan dengan Arduino Uno 

untuk berbagai implementasi pengontrolan suara. Penelitian ini mengkaji karakteristik dari EasyVR Shield 
ketika diimplementasikan pada kontrol buka tutup kaca helm sepeda motor. Pengujian karakteristik akan 

dilakukan berdasarkan dua parameter yang bisa dikonfigurasi pada EasyVR Shield yaitu Strictness Control 

dan Confidence Threshold. Pada fase pertama, pengguna pertama akan melakukan training perintah Open dan 

Close pada EasyVR Shield sebagai suara referensi. Kemudian, pengguna pertama dan pengguna kedua akan 

melakukan uji pengontrolan untuk membuka dan menutup kaca helm sepeda motor pada fase kedua untuk 25 

variasi karakteristik dan diulang sebanyak 5 kali pengujian. Hasil fase kedua akan menunjukkan konfigurasi 

Strictness Control dan Confidence Threshold terbaik. Konfigurasi ini kemudian diujikan lanjut kepada 3 

pengguna lain dan diulang sebanyak 5 kali sebagai validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan variasi 

Strictness Control pada level 5 dan Confidence Threshold pada level 0 merupakan konfigurasi terbaik untuk 

kasus kontrol buka tutup kaca helm sepeda motor. Dengan konfigurasi tersebut, penelitian ini mencapai 

tingkat keberhasilan kontrol buka tutup sebesar 64%. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

pengaturan konfigurasi EasyVR ketika diimplementasikan pada pengontrolan berbasis suara lainnya.  

 

Kata Kunci : EasyVR Shield, Kontrol Suara, Arduino Uno 

  

Abstract - Voice based control has been widely implemented in many areas such as automotive and household 

appliance. The implementation is supported by philosophy that voice is the most natural way of communication. 

Furthermore, voice based control is simpler because the user should have not to press specific button. EasyVR is 
one of module that support voice based control. This VeeaR produced module can easily combined with Arduino 

Uno to implement voice based control. This research characterizes EasyVR Shield while implemented to control 

helmet cover of motor cycle. The characteristic is experimented based on two configured parameters of EasyVR 

Shield i.e. Strictness Control and Confidence Threshold. In the first phase, first user performs data training for 

Open and Close command in EasyVR Shield as reference voice. In the second phase, the first and second user do 

testing to control the helmet cover for 25 variation of characteristic and the test is repeated five times. Result 

from the second phase shows the best configuration of Strictness Control and Confidence Threshold. This 

configuration is further tested on other three different user and the test is also repeated for five times. Based on 

the experiment, the best configuration is when the Strictness Control is level 5 and Confidence Threshold is level 

0. With the configuration, the experiment achieves 64% control accuracy. Result from the research can be used 

as reference to configure EasyVR while implemented in different kind of voice control implementation. 
 

Keywords: EasyVR Shield, Voice based Control, Arduino Uno 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Pengontrolan berbasis suara seperti pada pencarian di 

perangkat mobile dan smart house telah menjadi salah 

satu tren baru perkembangan teknologi. Sistem ini 

menjadi bagian dari sebuah sistem embedded yang 

menggantikan tekanan tombol untuk mengontrol 

fungsi-fungsi yang dimiliki sistem. Berkembangnya 
teknologi ini juga didukung oleh filosofi suara sebagai 

cara komunikasi yang paling alami. Pengguna sistem 

hanya mengucapkan perintah yang dinginkan untuk 

kemudian diterjemahkan oleh sistem sebagai sebuah 

perintah untuk menjalankan aksi tertentu. 

 

Modul EasyVR [1] merupakan salah satu modul yang 

memfasilitasi fitur pengontrolan suara pada sebuah 

sistem embedded. Modul ini dapat diintegrasikan 

dengan Arduino Uno [2] sehingga Arduino Uno bisa 

menerima perintah melalui suara dan menjalankan 

logika berdasarkan perintah yang diterima. Modul ini 
bisa menyimpan perintah-perintah sebagai data 

referensi untuk kemudian dicocokan dengan perintah 

yang diucapkan pengguna.  
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Pada penelitian ini, modul EasyVR digunakan pada 

implementasi untuk mengontrol kaca helm sepeda 

motor berdasarkan perintah Open dan Close. 

Implementasi ini diambil sebagai studi kasus karena 

ketika sedang berkendara sebisa mugkin pengendara 

tidak melakukan kegiatan dengan tangan kecuali 

untuk berkendara (memegang stang motor). Selain itu, 

helm sepeda motor juga merupakan ruangan tertutup 

yang memiliki karakteristik khas untuk pengontrolan 

berbasis suara. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik EasyVR Shield berdasarkan variasi 

konfigurasi Strictness Control dan Confidence 

Threshold. Strictness Control merupakan 5 level yang 

memastikan miripnya data referensi dengan suara 

yang masuk ke EasyVR (Speaker Dependent 

Verification). Sedangkan Confidence Threshold 

adalah 5 level yang menentukan kapan sebuah suara 

dianggap valid sebagai perintah atau bukan (Speaker 

Independent). 

 
Naskah yang membahas penelitian ini dibagi menjadi 

lima bagian yang dimulai dengan bagian pendahuluan 

ini. Bagian kedua memaparkan landasan teori terkait 

penelitian yang dijalankan. Pada bagian ketiga, 

metodologi penelitian yang digunakan dijelaskan. 

Bagian keempat menampilkan hasil pengujian dan 

pembahasan terhadap hasil tersebut. Sebagai penutup, 

bagian kelima merangkum kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Sistem Embedded 
Sistem Embedded adalah seperangkat sistem yang 

berbasis kepada mikroprosesor yang dibangun untuk 

mengatur satu atau lebih fungsi [3]. Sesuai dengan 

pengertian ini, sistem embedded hanya bisa 

melakukan fungsi-fungsi spesifik dan tentunya tidak 

bisa digunakan secara umum. Sebuah sistem 

embedded biasanya memiliki bentuk yang kemas dan 

sederhana. Sebuah sistem embedded juga diidentikkan 

dengan konsumsi daya yang rendah, kapasitas memori 
dan I/O yang terbatas dan kecil.  

 

Menurut [4], sistem embedded telah digunakan untuk 

mengatur hal-hal disekitar kita. Contoh sederhana 

sebuah sistem embedded yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari adalah sebuah kalkulator. 

Fungsi kalkulator adalah sebagai alat bantu hitung 

sedangkan sumber daya sebuah kalkulator bisa dari 

sebuah batrai ataupun dari sumber cahaya matahari. 

 

Dari generasi awal sistem embedded pada tahun 1960 

di pesawat ulang alik Apollo, aplikasi sistem 
embedded telah berkembang pesat ke berbagai bidang 

seperti ditampilkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1: Implementasi Sistem Embedded 

 

2.2. Arduino Uno  
Arduino Uno merupakan mikrokontroller berbasis 

ATMega328. Mikrokontroller ini memiliki 14 input 

dan output (I/O) digital, 6 input analog, resonator 

16MHz, koneksi USB dan power, sebuah tombol 

reset. Jenis mikrokontroller ini termasuk jenis dengan 

penggunaan yang sederhana. Untuk 

mengoperasikannya, hanya perlu menghubungkan 

Arduino Uno dengan komputer melalui koneksi USB 

untuk diprogram dan memasangkan catu daya [2]. 

Arduino juga sangat fleksibel untuk berbagai 
keperluan sistem embedded. Sistem shield-nya 

memungkinkan sebuah mikrokontroller dikembangkan 

dengan fitur-fitur tambahan seperti kemampuan Wi-

Fi, bluetooth, dan penerima masukkan suara. 

Spesifikasi Arduino Uno dirangkum pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Spesifikasi Arduino Uno 

Fitur Spesifikasi 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 

(recommended) 

7-12V 

Input Voltage (limits)

  

6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 

provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V 

Pin 

50 mA 

Flash Memory  

32 KB of which 0.5 

KB used by 

bootloader 

SRAM  2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed  16 MHz 

 

2.3 Pengontrolan Berbasis Suara  

Aplikasi pengontrolan berbasis suara merupakan 

pengembangan dari aplikasi Speech Recognition. 

Aplikasi Speech Recognition adalah teknologi yang 
memanfaatkan masukkan suara yang bisa diinputkan 

melalui mikrofon. Dengan adanya Speech 

Recognition, aplikasi ini memungkinkan pengguna 

untuk berbicara secara langsung. Sehingga diharapkan 

proses yang dilakukan lebih cepat dan efisien [5]. 
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Salah satu manfaat aplikasi Speech Recognition dapat 

diimplementasikan pada sebagai identifikasi user dan 

keamanan. 

 

Pada aplikasi pengontrolan berbasis suara, suara 

diproses dengan library tertentu untuk kemudian 

diterjemahkan menjadi perintah. Perintah ini 

kemudian dikenali oleh komputer sebagai hal yang 

harus dilakukan pada sistem embedded.  

 

Dalam implementasinya mempemudah pekerjaan 
manusia, pengontrolan berbasis suara tetap 

menghadapi beberapa kesulitan. Beberapa  

diantaranya adalah pengucapan kata yang benar, suara 

pengguna yang harus jelas dan keras, dan pelafalan 

ucapan harus tepat. Sebagai tambahan, perlu juga 

diperhatikan keadaan ruangan yang sebaiknya 

memiliki tingkat gangguan suara yang tidak terlalu 

tinggi. Jika kondisi ini tidak diperhatikan dengan baik, 

maka pengontrolan yang dilakukan bisa saja keliru 

ataupun sistem embedded tidak memberikan umpan 

balik sama sekali. 

 

2.4 EasyVR Shield  

EasyVR Shield merupakan salah satu modul yang bisa 

dintegrasikan dengan mikrokontroller Arduino. 

Konsepnya yang memiliki shield memudahkan untuk 

dibongkar pasang dengan mikrokontroller Arduino. 

EasyVR mendukung berbagai tujuan yang terkait 

dengan voice recognition dalam berbagai aplikasi.  

 

Fitur utama pada EasyVR diantaranya 28 jenis variasi 
perintah yang bisa diatur oleh pengguna, konektor 

untuk input mikrofon, output speaker, dan akses ke 

beberapa pin I/O [1]. Sebagai indikator, sebuah LED 

juga bisa diprogram untuk menunjukkan umpan balik 

dari sebuah perintah yang dikirimkan ke 

mikrokontroller. Gambar 2 menunjukkan tampilan 

EasyVR Shield. 

 

 
Gambar 2. EasyVR Shield 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
Gambar 3 menujukkan metodologi penelitian yang 

digunakan. Terdapat tiga fase penelitian yang telah 

dikerjakan. Fase pertama fokus pada perekaman data 

training oleh seorang pengguna. Perekaman dilakukan 

menggunakan software bawaan dari EasyVR bernama 

EasyVR Commander. Ada dua jenis perintah yang 

direkam yaitu perintah Open untuk membuka kaca 

helm dan perintah Close untuk menutup kaca helm. 

 

 
Gambar 3: Metodologi Penelitian 

 
Fase kedua dari penelitian adalah pengujian 

memberikan perintah kepada EasyVR yang telah 
memiliki data training. Pengujian dilakukan kembali 

oleh pengguna pertama untuk memastikan EasyVR 

mampu mendeteksi perintah dari pengguna yang 

sama. Pengujian ini memvariasikan 5 level Strictness 

Control dan 5 level Confidence Threshold Seperti 

ditampilkan pada Gambar 4. Sehingga total 

konfigurasi yang diuji adalah 25 variasi. Untuk 

implementasi pada helm sepeda motor, jarak mikrofon 

dibuat tetap dengan konfigurasi Headset (sekitar 30 

cm). Fase kedua akan menghasilkan nilai Strictness 

Control dan Confidence Threshold terbaik dari 

EasyVR untuk studi kasus. 

 

 
Gambar 4: Konfigurasi Strictness Control dan Confidence 

Threshold 
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Konfigurasi terbaik yang telah didapatkan diujikan 

kembali pada fase ketiga. Pada fase ini, sepuluh 

pengguna lain yang terdiri dari lak-laki dan 

perempuan akan memberikan perintah yang sama. 

Tingkat keberhasilan dari pengujian inilah yang 

ditarik menjadi kesimpulan akurasi dari implementasi 

sistem yang dibangun. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Arsitektur Sistem 
Arsitektur sistem yang dibangun pada penelitian ini 

ditampilkan pada Gambar 4. Sistem yang dibangun 

terdiri dari Arduino Uno, EasyVR Shield dan 

mikrofon, motor servo penggerak kaca helm, tombol 

saklar, dan power bank sebagai sumber catu daya. 
Mikrofon diposisikan pada bagian depan dari helm 

sehingga dekat dengan mulut pengguna. Untuk 

penggerak servo dan tombol saklar diletakkan disisi 

samping helm. Komponen lainnya diposisikan 

dibelakang dari helm. 

 

 
Gambar 4: Arsitektur Sistem 

 

4.2. Hasil Pengujian 
 

Setelah merekam data training pengguna satu ke 

dalam EasyVR pada fase pertama, pengujian fase 

kedua menghasilkan data yang dirangkum pada Tabel 

2. Pada pengujian dengan pengguna pertama, rata-rata 

perintah Open dan Close dapat dideteksi dengan baik. 

Hal ini menunjukkan, proses perekaman data training 

dengan EasyVR Commander telah berjalan dengan 

baik dan EasyVR Shield dapat mendeteksi perintah 

dengan benar. Namun, pada konfigurasi Strictness 

Control level 3, EasyVR kesulitan mencocokan data 
referensi dengan suara yang dideteksi.  
 

 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Fase Kedua 

 
 

Ketika diujikan pada pengguna kedua, karakteristik 
EasyVR dalam membedakan perintah dari dua 

pengguna yang berbeda terlihat jelas. Untuk 

konfigurasi Strictness Control level 1 sampai 4, 

EasyVR kesulitan mendeteksi perintah yang masuk. 

Namun, ketika Strictness Control dimaksimalkan 

(level 5) maka performa EasyVR meningkat drastis. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya area yang 

berwarna hijau pada Tabel 2 untuk Strictness Control 

level 5. Lebih jauh lagi, akurasi deteksi terbaik 

diketahui muncul saat Confidence Threshold ada level 

0. Dari 5 kali pengulangan untuk perintah Open dan 

Close, EasyVR berhasil mencapai akurasi 80%. 
 

Berdasarkan hasil pengujian fase kedua ini dapat 

diketahui bahwa akurasi deteksi terbaik diperoleh 

ketika konfigurasi Strictness Control pada level 5 dan 

konfigurasi Confidence Threshold pada level 0. 
 

4.3. Validasi 

 

Konfigurasi terbaik dari fase kedua diuji lebih lanjut 

kepada 10 orang pengguna lain yang terdiri atas lima 

orang laki-laki dan lima orang perempuan. Hal ini 

untuk memvalidasi konfigurasi tersebut. Hasil 

pengujian ini ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa 

sistem yang dibangun memiliki performa yang lebih 

baik dalam mendeteksi perintah dari pengguna laki-
laki (68%) dibandingkan pengguna perempuan (60%). 

Hal ini disebabkan karena data training yang disimpan 

pada EasyVR juga merupakan suara dari pengguna 

laki-laki. Secara teorinya, karakteristik suara laki-laki 

dan suara perempuan tentu berbeda. Namun, dengan 

konfigurasi terbaik yang ditemukan, EasyVR Shield 

masih mampu mendeteksi perintah yang diberikan 

dengan rata-rata akurasi keseluruhan sebesar 64%. 
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Tabel 3. Validasi hasil pengujian pada Fase Ketiga 

 
 

Untuk perintah Open dan Close yang diujikan, hasil 

pengujian menunjukkan tidak ada perbedaan hasil. Hal 

ini dikarenakan jumlah kosakata yang digunakan sama 

dan kedua perintah ini cukup sederhana dengan 

minimnya variasi cara pengucapan. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Setelah melalui tahap pengujian dan analisa pada 

sistem, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 

a. Untuk implementasi buka dan tutup kaca helm 

sepeda motor, konfigurasi terbaik EasyVR 

didapatkan pada Strictness Control level 5 dan 

Confidence Threshold level 0. 

b. Berdasarkan konfigurasi terbaik tersebut, hasil 

pengujian mendapatkan tingkat akurasi kontrol 

sebesar 64% untuk pengujian dengan 10 

pengguna yang berbeda. 

 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada 

implementasi kontrol suara lain seperti pada smart 

house yang memiliki radius kontrol yang lebih luas 

dan perintah yang lebih kompleks. Selain itu, 

penelitian baru dapat pula dikembangkan dengan 

menambahkan metode machine learning untuk 

meningkatkan akurasi pendeteksian EasyVR Shield. 
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Abstrak  –  Penilaian kualitas video merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga 

kualitas video. Penilaian kualitas video dapat dilakukan melalui proses survey dengan memperlihatkan video 

ke beberapa responden untuk dinilai secara subjektif. Selain itu, penilaian juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode untuk mengukur kualtias video secara objektif. Penilaian secara objektif membutuhkan 

waktu dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan penilaian secara subjektif. Namun, dari segi 

tingkat akurasi, penilaian secara subjektif memiliki akurasi yang lebih baik. Pada penelitian ini diajukan 
sebuah aplikasi yang menggabungkan kedua jenis penilaian kualitas video ini. ITU-BT.500 digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan penilaian secara subjektif sedangkan metode Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) 

digunakan untuk melakukan penilaian secara objektif. Aplikasi yang dibuat telah diujikan untuk mengukur 

kualitas dari 18 buah video. 20 responden telah berpartisipasi dalam penilaian secara subjektif dan metode 

PSNR telah berhasil diimplemetasikan dalam aplikasi yang dibuat. Aplikasi yang dibuat juga mampu 

menganalisis korelasi antara hasil penilaian secara subjektif dan objektif berdasarkan nilai PMCC. Dari video 

yang telah diukur, dihasilkan nilai PMCC sebesar 0.71. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses 

penilaian dan analisis korelasi kualitas video.  

 
Kata Kunci : Pengukuran kualitas video, ITU-BT.500, PSNR 

  

Abstract - Video quality evaluation is an essential aspect to maintain video quality. The evaluation can be 

conducted as a survey process that asks number of respondents to assess some videos subjectively. Alternatively, 

video quality evaluation also can be performed using method that objectively measures video quality. The 

objective approach requires less resource and time that the subjective approach. However, the subjective 

approach achieves better accuracy that the objective approach. In this research, application that combines these 

two approaches that evaluates video quality. ITU-BT.500 is used as reference to conduct subjective video quality 

evaluation while Peak Signal-to-Noise Ration (PSNR) is used as method to objectively evaluate video quality. 
The application has been tested on 18 videos. 20 respondents have participated in subjective evaluation and 

PSNR method has been implemented on the application. The proposed application also can analyze correlation 

between subjective and objective evaluation results based on PMCC evaluation. From the evaluated videos, the 

analysis results 0.71 of PMCC value. The application is aimed to simplify evaluation process of video quality 

and correlation analysis for video quality.  

 

Keywords: Video quality measurement, ITU-BT.500, PSNR 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Informasi memiliki manfaat atau kegunaan bagi 

seseorang bahkan orang banyak. Penyajian informasi 

dalam bentuk multimedia membantu seseorang 

bahkan orang banyak untuk mendapatkan informasi 

secara lebih mudah karena disajikan dalam bentuk 

suara dan gambar. Penggunaan video dengan tujuan 

mendapatkan informasi oleh pengguna mengharuskan 
kualitas sebuah video yang baik, agar informasi yang 

terdapat didalamnya dapat dipahami dengan mudah 

dan akurat. Sebaliknya kualitas sebuah video yang 

buruk akan menyulitkan pengguna dalam 

mendapatkan informasi.  

 

Penilaian kualitas video terdiri dari dua aspek yaitu, 

subjektif dan objektif [1]. Aspek subjektif merujuk 

pada standar teknis internasional ITU.BT-500, dan 

aspek objektif menggunakan metode Peak Signal-to-

Noise Ratio. Standar teknis internasional ITU.BT-500 

merupakan standar terbaru yang dikeluarkan oleh The 

World Telecommunication Standardization 

Conference (WTSC), sedangkan metode Peak Signal-

to-Noise Ratio merupakan metode full-reference yaitu 

membandingkan antara citra rusak dan citra asli 

sehingga metode ini memiliki akurasi yang baik. 

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan standar 

teknis internasional ITU.BT- 500 dan metode Peak 
Signal-to-Noise Ratio. Masalah yang timbul pada 

penelitian kualitas video adalah dalam proses analisis 

perbandingan penilaian kualitas video secara subjektif 

dan objektif dengan sistem yang berbeda seperti pada 

penelitian [2] dan [3].   

 

Oleh karena itu pada penelitian ini telah dirancang dan 

bangun sistem pengukuran kualitas video berdasarkan 
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ITU.BT-500 dan metode Peak Signal-to-Noise Ratio 

berbasis desktop. Penggabungan pengukuran kualitas 

video dengan aspek subjektif dan objektif bertujuan 

untuk mempermudah proses analisis pengukuran 

kualitas video dengan menggabungkan kedua aspek 

tersebut. Aplikasi ini akan menghasilkan nilai dari 

hasil survei secara subjektif dan objektif, sehingga 

dari kedua hasil pengukuran tersebut dapat 

dibandingkan dan dianalisis. 

 

Naskah yang membahas penelitian ini dibagi menjadi 
empat bagian yang dimulai dengan bagian 

pendahuluan ini. Bagian kedua memaparkan landasan 

teori terkait penelitian yang dijalankan. Pada bagian 

ketiga, perancangan dan implementasi aplikasi 

dijelaskan. Sebagai penutup, bagian kelima 

merangkum kesimpulan dari keseluruhan penelitian. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Penelitian Terkait 

[4] pada penelitian berjudul “Perancangan dan 

Implementasi Perangkat Lunak Sistem Penilaian 

Kualitas Video Secara Subyektif Berbasis Web 

Berdasarkan Rekomendasi ITU-T P.910” telah 

membuat sebuah aplikasi web yang mengatasi 

masalah pada penilaian kualitas video secara 

manual yang memakan waktu dan pekerjaan 

berulang-ulang. Dengan dibuatnya sistem penilaian 

berbasis web maka resiko human error dapat 

ditekan ketika melakukan pemrosesan data hasil 

penilaian. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1.  Video 

Video adalah sajian gambar dan suara yang 

ditangkap oleh sebuah kamera, yang kemudian 

disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam 

satuan detik. Masing-masing frame merupakan 

rekaman urutan dari suatu gerakan [5]. 

 

2.2.2. Penilaian Video Secara Subjektif dan 

Objektif 

Subjektif merupakan penilaian berdasarkan 

perorangan. Berdasarkan rekomendasi ITU-T P.913 

telah menjelaskan metode penilaian secara subjektif 

untuk mengevaluasi kualitas video secara 

keseluruhan. Metode tersebut dapat digunakan 

untuk beberapa tujuan yang berbeda yaitu 

membandingkan kualitas pada beberapa perangkat, 

membandingkan kinerja perangkat, dan menilai 

kualitas video secara subjektif.  

 

Objektif merupakan perkiraan dan asumsi 

berdasarkan data dan fakta. Penilaian objektif lebih 

kepada keabsahan yang umum dengan 

menggunakan patokan atau tolak ukur. Penilaian 

objektif dilakukan oleh sistem dengan 

menggunakan metode. Metode merupakan tolak 

ukur untuk penilaian secara objektif. Penilaian 

objektif bersifat konstan dalam artian tidak 

berubah-ubah. Penilaian dengan metode tersebut 

akan menghasilkan penilaian yang bersifat konstan. 
 

2.2.3. ITU BT.500 

Recommendation Broadcasting [6] International 

Telecommunication Union (ITU) Broadcasting 

Television (BT).500 merupakan standar teknis 

internasional dalam penilaian kualitas gambar pada 

penyiaran televisi.   ITU-R BT.500-13 telah 

dijadikan acuan untuk melakukan penilaian kualitas 

video. Pada awalanya rekomendasi ini dirancang 

agar  layanan video dapat ditayangkan melalui 

jaringan. Rekomendasi ini telah diperbaruhi dan 

diperluas sebagai teknologi baru. Teknologi ini 

telah terbukti sangat bermanfaat untuk 

menampilkan dan membahas pertanyaan yang 

masih mencakup pada ruang lingkupnya. 

 

2.2.4. Peak Signal to Noise Ratio 

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) adalah 

perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal 

yang diukur dengan besarnya derau yang 

berpengaruh pada sinyal tersebut [7]. PSNR 

biasanya diukur dalam satuan desibel. Nilai PSNR 

yang baik biasanya berkisar antara 20dB sampai 

dengan 40dB. Pada umumnya disajikan dengan 

angka desimal yaitu dua angka dibelakang koma. 

PSNR digunakan untuk menentukan nilai dari 

sebuah citra yang dihasilkan. Semakin besar nilai 

PSNR, semakin baik pula hasil yang diperoleh pada 

tampilan citra hasil. Sebaliknya, semakin kecil nilai 

PSNR, maka akan semakin buruk pula hasil yang 

diperoleh pada tampilan citra hasil. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1. Perancangan Aplikasi 
3.1.1. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram level 0 dapat terlihat pada 

Gambar 1. Pada level 0 ini merupakan diagram 

yang menggambarkan hubungan  sistem dengan 

lingkungannya.  
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Gambar 1: Data Flow Diagram 

3.1.2. Flow Chart 

Flow chart aplikasi yang dibangun ditampilkan pada 

Gambar 2 dan Gambar 3. Kedua gambar ini  

menjelaskan proses kerja penilaian kualitas video 

secara subektif yang merujuk pada standar teknis 

internasional ITU.BT-500 dan secara objektif 

dengan metode Peak Signal-to-Noise Ratio. 

 

 

Gambar 2: Flowchart penerapan PSNR pada pengukuran 
kualitas video 

3.2. Tampilan Aplikasi 

Gambar 4 merupakan tampilan pengisian data oleh 

penilai, serta tampilan untuk admin dapat masuk ke 

dalam sistem. Penilai dapat masuk kedalam sistem 

dengan cara mengisikan seluruh data secara 

lengkap, sedangkan admin dapat mengisikan nama 

dan pekerjaan. 

 

Gambar 5 merupakan tampilan pemutaran video. 

Pemutaran video latihan dan aktual, dengan durasi 

10 detik, dan akan berlanjut secara otomatis ke 

tampilan penilaian kualitas video untuk melakukan 

proses penilaian. 

 

 
 

 
Gambar 3: Flowchart penerapan ITU.BT-500 pada 

pengukuran kualitas video 
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Gambar 4: Tampilan pengisian data diri penilai 

 

Gambar 6 merupakan tampilan penilaian subjektif. 

Proses penilaian yang dilakukan oleh penilai di 

lakukan pada tampilan ini, terdapat dua jenis 

penilaian yaitu Binary Response dan Mean Opinion 

Score. Pada tampilan ini diberikan durasi waktu 10 

detik. 

 

 
Gambar 5: Tampilan pemutaran video 

 

 
Gambar 6: Tampilan penilaian subjektif 

 

Gambar 7 pada akhir dari naskah ini merupakan 

tampilan penilaian objektif. Pada tampilan ini 

dilakukan proses penilaian secara objektif 

menggunakan metode Peak Signal-to-Noise Ratio 

dengan membandingkan antara video asli dan rusak 

karena metode ini merupakan metode Full 

Reference. 

 

Gambar 8 merupakan tampilan analisa yang 

menampilkan hasil penilaian kualitas video secara 

subjektif maupun objektif. Pada tampilan ini 

ditampilkan nilai subjektif, nilai objektif dan nilai 

binary yang diambil dari database setelah proses 

pengambilan data penilaian secara subjektif dan 

objektif. 

 
Gambar 8: Tampilan hasil perbandingan kualitas video 

antara pengukuran subjektif dan objektif  

 

3.3. Pengujian dan Analisis 

3.3.1. Terhadap Penilaian Responden 

Pengujian dilakukan dengan meminta sekelompok 

orang untuk menonton 18 urutan video dengan 

masing-masing frame rate 30fps dan melakukan 

penilaian. Skor diberikan oleh responden untuk 

menghasilkan nilai Mean Opinion Score (MOS) dan 

Binary Response. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh hasil penelitian oleh 20 

responden dengan rata-rata nilai Mean Opinion 

Score (MOS) sama, akan tetapi yang berbeda yaitu 

hasil penilaian dari Binary Response. 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

terhadap hasil penilaian kualitas video secara 

subjektif, hasil penilaian kualitas video pada nilai 

Binary Response yang terdiri dari 12 video yang 

dinilai memiliki hasil yang berbeda, yang terdiri 

dari parameter tolak dan terima, hal tersebut 

dikarenakan setelah responden menonton video 

yang telah ditayangkan merasa bahwa video 

tersebut benar-benar tidak bisa diambil 

informasinya atau tidak jelas, mereka tidak puas 

dengan kualitas tersebut dan merasa tidak ingin 

melihat video dengan kualitas seperti yang telah 

ditayangkan sehingga dari tiap video bisa saja 

responden yang sama akan tetapi menilai satu video 

dengan nilai Binary Response tolak dan nilai MOS 

nya kurang baik, sedangkan untuk video berikutnya 

dengan nilai Binary Response terima dan nilai MOS 

nya kurang baik.  
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Perbedaan penilaian tersebut dipengaruhi oleh cara 

pandang tiap responden karena penilaian secara 

subjektif merupakan tanggapan perasaan dalam diri 

seseorang dalam mengamati sesuatu benda. Adanya 

kualitas yang baik menurut responden tergantung 

pada perasaan dari responden tersebut. Jika 

dinyatakan bahwa benda tersebut mempunyai nilai 

yang baik, hal ini diartikan bahwa seorang 

responden pernah memperoleh suatu pengalaman 

keindahan sebagai tanggapan terhadap benda 

tersebut, sama halnya pada kualitas video sehingga 

dari setiap responden bahkan video memiliki nilai 

yang berbeda. 

3.3.2. Pearson Product Moment Corelation 

(PPMC) 

Pengujian dilakukan terhadap hasil penilaian 

kualitas video berdasarkan penilaian secara 

subjektif dan objektif. Hasil penilaian secara 

subjektif diperoleh dari hasil respondenan 
responden, yaitu nilai Mean Opinion Score dan 

hasil penilaian secara objektif diperoleh dari proses 

perhitungan dengan menggunakan metode Peak 

Signal-to-Noise Ratio. Uji korelasi ini digunakan 

untuk mengetahui derajat hubungan antara hasil 

penilaian secara subjektif dan hasil penilaian secara 

objektif, hasil uji korelasi anatara dua variabel 

tersebut adalah 0.71 hasil tersebut menunjukkan 

bahwa korelasi antara dua variabel tersebut adalah 

kuat. 

 

Analisis korelasi antara hasil penilaian secara 
subjektif dan objektif dengan menggunakan metode 

Peak Signal-to-Noise Ratio menunjukkan bahwa 

hasil penilaian secara subjektif dan objektif 

memiliki tingkat korelasi yang kuat. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

Peak Signal-to-Noise Ratio tepat digunakan pada 

penilaian kualits video. Korelasi antara penilaian 

kualitas video secara subjektif dan objektif dapat 

dilihat pada Gambar 9 dibagian akhir naskah ini. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Setelah melalui tahap pengujian dan analisa pada 

sistem, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 

a. Aplikasi ini telah dapat menggabungkan 

pengukuran kualitas video berdasarkan aspek 

subjektif dan objektif, sehingga memudahkan 

proses analisis kualitas video dengan langsung 

membandingkan hasil pengukuran subjektif dan 

objektif.  

b. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas video 

dengan pendekatan subjektif dan objektif dapat 

disimpulkan bahwa pada kedua pendekatan 

tersebut keterkaitan, hal tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil pengujian dengan Pearson 

Product Moment Correlation yang memperoleh 

nilai sebesar 0.71 
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Gambar 7: Tampilan Penilaian Objektif 

 

 
Gambar 9: Korelasi penilaian secara subjektif dan objektif 
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Abstract 

 

Squirrel cage induction motors are widely used in electric motor drives due to their satisfactory mechanical 

characteristics (torque, current, overloading) and small dimensions, as well as their low price. When starting an 

induction motor, a large current is required for magnetizing its core, which results in a low power factor, rotor power 

losses and a temperature rise in the windings. None of these parameters should reach values beyond certain limits until 

the motor reaches nominal speed.  

The speed of an induction motor is affected very little by fluctuations of voltage. The greater the supply voltage of the 

motor, the induction motor's speed will increase. The torque values (Tstart, TSmax and Tmax) are affected by the value of 

the motor supply voltage: (Vp-nl :  132.8, Tstart1 : 7.4, T S-max1 : 0.4, Tmax1 : 9.9) V, (Vp-nl :  127.0, Tstart2 : 4.8, T S-max1 : 0.3, 

Tmax1 : 8.4) V and (Vp-nl :  121.3, Tstart3 : 3.3, T S-max3 : 0.2, Tmax3 : 7.1) V. Stator current (IL-nl ; 2.5, 2.2, 1.9 ) Amp rises 

gradually on account of the increase in magnetising current (Im : 2.5, 2.2, 1.9) Amp. The magnetising current required to 
produce the stator flux.  

 

Key words: induction motor, torque, rotor, stator 

 

1. Introduction 

Characteristics of an induction motor as a driver 

are determined by their parameters, namely: 

stator resistance, rotor resistance, stator leaking 

reactance, rotor leak reactance, magnetization 

reactance and iron core resistance. The 

parameter values are not contained in the motor 

name plate and the parameter values can be 

searched by conducting DC resistance tests, no 

loads tests and blocked rotor tests .The no load 

test is simulated by maximizing the rotor 

resistance, where the slip is close to zero (s = 0) 

and the blocked rotor test is simulated by 

holding the rotor silent or maximizing the rotor 

resistance value, where the slip is one (s = 1). 

There are two types of 3phasa induction motors 

based on the rotor, namely: 3phasa induction 

motors of squirrel-cage motor rotor and wound-

rotor motor rotor. Both types of motors work on 

the same principle and stator construction but 

differ in rotor type construction and torque-

speed characteristics. 

 

 

 

 

    

 a. squirrel-cage motor    b. wound-rotor motor  

Fig 1. Type of rotor induction motor 3phasa 

2. Parameter Estimation Induction Motor 

Tests 

2.1. No-Load Test  

Balanced voltages are applied to the stator 

terminals at the rated frequency with the rotor 

uncoupled from any mechanical load. Current 

(Inl), voltage (Vnl) and power (Pnl) are measured 

at the motor input. The losses in the no-load test 

are those due to core losses, winding losses, 

wind age and friction. The slip of the induction 

motor at no-load is very low. in the rotor branch 

of the equivalent circuit is very high. The no-

load rotor current is then negligible and the rotor 

branch of the equivalent circuit can be 

neglected. The approximate equivalent circuit 

for the no-load test becomes. 

Vnl

Inl

R1

jXm

jX1

 
Fig 2. Induction machine equivalent circuit for 

no-load test 

 

The series resistance in the no-load test 

equivalent circuit is not simply the stator 

winding resistance. The no-load rotational losses 

(windage, friction, and core losses) will also be 

seen in the no-load measurement. This is why 
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the additional measurement of the DC resistance 

of the stator windings is required. Given that the 

rotor current is negligible under no-load 

conditions, the rotor copper losses are also 

negligible. Thus, the input power measured in 

the no-load test is equal to the stator copper 

losses plus the rotational losses. 

𝑃𝑟𝑜𝑡 = 𝑃𝑛𝑙 − 𝑃𝑠𝑐𝑙                                                    1) 

where the stator copper losses are given by 

𝑃𝑠𝑐𝑙 = 3 𝐼𝐿−𝑛𝑙
2  𝑥 𝑅1                                                 2) 

From the no-load measurement data (Vnl, Inl, Pnl) 

and the no-load equivalent circuit, the value of 

R1 is determined from the no-load dissipated 

power. 

𝑃𝑛𝑙 =  3𝐼𝑛𝑙
2  𝑅1                                                          3) 

The ratio of the no-load voltage to current  

represents the no-load impedance which, from 

the no-load equivalent circuit, is 

𝑍𝑛𝑙 =
𝑉𝑃−𝑛𝑙

𝐼𝐿−𝑛𝑙
                                                             4) 

and the blocked rotor reactance sum X1 + Xm is 

𝑍𝑛𝑙 = 𝑋1 +  𝑋𝑚                                                       5) 

 

2.2. Blocked Rotor Test  

The rotor is blocked to prevent rotation and 

balanced voltages are applied to the stator 

terminals at a frequency of 25 percent of the 

rated frequency at a voltage where the rated 

current is achieved. Current (Ibr), voltage (Vbr) 

and power (Pbr) are measured at the motor 

input.The slip for the blocked rotor test is unity 

since the rotor is stationary. The resulting 

equivalent circuit for the blocked rotor test is 

shown in the figure below. 

Vp-br

Ibr

R1 jX1 jX2

R2

 
Fig 3. .Induction machine equivalent circuit for 

blocked rotor test 
 

The reflected rotor winding resistance is 

determined from the dissipated power in the 

blocked rotor test. 

𝑅2 =
(𝑃𝑏𝑟 − 3𝑥 𝐼𝑏𝑟

2 𝑥𝑅1)

3𝑥𝐼𝑏𝑟
2                                      6)  

 

 

The Reactance rotor is : 

𝑋2 = √(𝑍𝑘𝑜𝑚𝑝_𝑏𝑟
2 − (𝑅1 + 𝑅2)2) − 𝑋1             7) 

The impedence In Complex is : 

𝑍𝑘𝑜𝑚𝑝_𝑏𝑟 = 𝑅𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟 + 𝑗𝑋𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟                             8) 

 

The power factor is :    

𝑃𝐹𝑏𝑟 =
𝑃𝑏𝑟

(√3 𝑥 𝑉𝐿_𝑟 𝑥 𝐼𝐿_𝑏𝑟)
                                  9) 

The resistansi ekuivalen is : 

𝑅𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟 = 𝑍𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟  𝑥 𝑃𝐹𝑏𝑟                                    10) 

The reactance ekuivalen is : 

𝑋𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟 = 𝑍𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟𝑥 sin(cos−1(𝑃𝐹𝑓𝑙))             11) 

The Equivalent Impedansi is : 

𝑍𝑒𝑘𝑣_𝑏𝑟 =
𝑉𝑝_𝑏𝑟

𝐼𝐿_𝑏𝑟
                                                    12) 

3. Induction Machine Power,  Torque and 

efficiency 

3.1. Induction Machine Power 

In order to simplify the determination of torque 

and power equations from the induction 

machine equivalent circuit, replace the network 

to the left of the reflected components by a 

Thevenin equivalent source 
jX2jX1 R2R1

Vp R2/s(1-s)jXM

A
ir gab

I1 I2Im

 
The Thevenin voltage (open-circuit voltage) for 

the stator portion of the equivalent circuit (to the 

left of the air gap) is: 

𝑉𝑡ℎ = (
𝑋𝑚

(𝑋1 + 𝑋𝑚)
) 𝑥 𝑉𝑝                                     13) 

The thevenin resistance is : 

𝑅𝑡ℎ = (
𝑋𝑚

(𝑋1 + 𝑋𝑚)
)

2

𝑥 𝑅1                                 14) 

The thevenin reactance is : 

𝑋𝑡ℎ = 𝑋1                                                                15) 

The thevenin impedance : 

𝑍𝑡ℎ = 𝑅𝑡ℎ + 𝑗𝑋𝑡ℎ                                                  16) 
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Inserting the Thevenin equivalent source into 

the induction machine equivalent circuit yields 

the following equivalent circuit. 
 

jX2jX1 R2R1

Vp R2/s(1-s)

A
ir gab

I1 I2

 
From the equivalent circuit, the total real power 

per phase that crosses the air gap (the air gap 

power = Pair gap) and is delivered to the rotor is : 

𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑔𝑎𝑝 = 𝐼2
2 [𝑅2 +

𝑅2

𝑠
] (1 − 𝑠) = 𝐼2

2
𝑅2

𝑠
       17) 

The portion of the air gap power that is 

dissipated in the form of ohmic loss (copper 

loss) in the rotor conductors is : 

𝑃𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 = 𝐼2
2𝑅2                                                      18) 

The total mechanical power (Pmech) developed 

internal to the motor is equal to the air gap 

power minus the ohmic losses in the rotor which 

gives 

𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ =  𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑔𝑎𝑝 −  𝑃𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 =  𝐼2
2  

𝑅2

𝑠
−  𝐼2

2 𝑅2

=  𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑔𝑎𝑝(1 − 𝑠)                    19) 

The air gap power is : 

𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑔𝑎𝑝 = 𝜔𝑠𝑇𝑚𝑎𝑥                                                20) 

The induction machine is an efficient machine 

when operating at a low value of slip. 

Conversely, the induction machine is a very 

inefficient machine when operating at a high 

value of slip. The overall mechanical power is 

equal to the power delivered to the shaft of the 

machine plus losses (windage, friction). The 

mechanical power (Pmeck) is equal to torque (N-

m) times angular velocity (rad/s).  

 

3.2. Induction Machine Torque 

The torque is therefore inversely proportional to 

the slip for large values of slip. Between s = 0 

and s = 1, a maximum value of torque is 

obtained. The maximum value of torque with 

respect to slip can be obtained by differentiating 

the torque equation with respect to s and setting 

the derivative equal to zero. The resulting 

maximum torque (called the breakdown torque) 

is. 

𝑇𝑚𝑎𝑥

=
(3 𝑉𝑡ℎ

2)

(2𝜔𝑠  (𝑅𝑡ℎ + √(𝑅𝑡ℎ
2 + (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2)))

          21) 

The slip at this maximum torque is : 

𝑇𝑆 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅2

√((𝑅𝑡ℎ)2 + (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2)
                22) 

And the starting torque is : 

𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

=
(3 𝑉𝑡ℎ

2 𝑅2)

(𝜔𝑠 ((𝑅𝑡ℎ + 𝑅2)2 + (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2))
            23) 

 

3.3. Induction machine efficiency 

The efficiency (η) of an induction machine is the 

ratio of the output power (Pout) to the input 

power (Pin). 

 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
𝑥100                                                      24) 

Where : 

The input power (Pin)  

𝑃𝑖𝑛 = 3𝑉1𝐼1 cos(𝜃𝑣 − 𝜃𝑖)                                    25) 

And  

The output power (Pout) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ − 𝑃𝑟𝑜𝑡                                           26) 

 

4. Research Methodology 

Testing Locations: 

Laboratory of electrical machine and electrical 

system of electrical engineering department 

floor 2 
 

  
 

Motor specifications : 

The three phasa induction motor, Class B, 

squirrel-cage induction motor. The three-phase 

stator windings are Δ/Yconnected ,  220/380V , 

4,3/2,5A , 1,1 KW, 0,67, 1475 rprm, 50Hz 
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5. Research Result 

Table 1. No-load tests motor 1,1 Kw 

Parameter 
No load Test (nl) 

Test 1 Test 2 Test 3 

VL-nl (V) 230 220 210 
IL-nl (A) 2,5 2,2 1,9 

Pnl (W) 106 101 97 

 

Table 2. Blocked rotor tests motor 1,1 Kw 

Parameter 
Blocked Rotor test 

Test 1 Test 2 Test 3 

VL-br (V) 64 72 83 

IL-br (A) 2,6 2,8 3,0 

Pbr (W) 169 171 183 

 

Rotor resistance (R1) : 3,5 Ω 

Synchronous speed :         

𝑁𝑠 =
120𝑓

𝑝
= 1500 𝑟𝑝𝑚 

Converting 'Rpm' Into 'Rad/Sec' : 

𝜔𝑠 = 𝑁𝑠

2𝜋

60
= 157.08 rad/sec 

 
Tabel 3. Parameters of induction motor  1,1 KW 

Parameter  Value 

Resistance  stator    

Reactance stator  
Resistance  rotor   

Reactance rotor  

Magnetising reactance  

Stator copper losses      

 Rotational losses      

 

 
 

 

 

 

 

R1 

X1 
R2 

X2 

Xm 

Pscl 

Prot 

: 3,5 Ω 

: 3,22 Ω 
: 4,83 Ω  

: 8,29 Ω 

: 49,89 Ω 

: 65,63 W 

: 40,37 W 
 

The equivalent circuit for the induction motor is 

shown below : 

Im

J49,89

I1       

J8,29J3,22 4,833,5

I2

4,83/s(1-s)
132,79

 
Fig 3. The equivalent circuit of induction motor 

 
Table 4. The results calculation tests 1, 2 and tests 3 

Parameter Test 1 Test 2 Test 3 SI 

Unit No-load test (nl) 

Vp-nl 

Znl 
Pscl 

Prot 

PFnl 

θnl 

Vm 

Im 

Xm 

X1 

132,8  

53,12  
65,63  

40,37  

0,1064 

83,890 

124,04  

2,5  

49,9  

3,2  

127,1  

57,74 
50,82  

50,18  

0,1205 

83,080 

119,32 

2,2  

54,6 

3,1 

121,3  

63,8 
37,9  

59,1  

0,1404 

81,930 

114,6  

1,9  

60,9 

2,9 

V 

Ω 
W 

W 

 

 

V 

A 

Ω 

Ω 

Blocked rotor test (br)  

Vp-br 

R2     

Zekv-br 

PFbr 

θbr 

Rekv-br  

Xekv-br 

X2 

36,9 

4,8 

14,2 

0,5864 

54,100 

8,3 

11,5 

8,3 

41,6 

3,8 

14,9 

0,4897 

60,680 

7.3 

12.9 

9.8 

47,9 

3,3 

15,9 

0,4243 

64,890 

6,9 

14,5 

11,6 

V 

Ω 

Ω 

 

 

Ω 

Ω 

Ω 

Thevenin calculation   

Vth 

Rth 
Xth 

124,6  

3,1  
3,2  

120,2 

3,1 
3,1 

115,7 

3,2 
2,9 

V 

Ω 
Ω 

Torque Calculation  

Tstart 

TS-max 

Tmax 

7,4  

0,4 

9,9  

4,8  

0,3 

8,4  

3,3 

0,2 

7,1  

N.m 

 

N.m 

Efficiency Calculation  

P air-gap 

Pmek 

Pout 

Pin 

η 

155,5 

152,9 

112,5 

183,7 

61,3 

131,7 

129,5 

79,3 

174,9 

45,4 

111,6 

109,7 

50,6 

168 

30,1 

W 

W 

W 

W 

% 

 

Torque Speed Curve Of Induction Motor 
  

 
Fig. 4. Torque Speed Curve Test 1 

Starting torque (Tstart1) 

Slip for maximum torque (TS-max1) 

Maximum torque (Tmax1) 

Synchronous speed  

Phase voltage (Vp-nl)  

: 7,36 N.m 

: 0,41 

: 9,91 N.m 

: 1500 rpm        

: 132,79V 

 

 
Fig 5. Torque Speed Curve Test 2 

Starting torque (Tstart1) 

Slip for maximum torque (TS-max1) 

Maximum torque (Tmax1) 
Synchronous speed  

Phase voltage (Vp-nl)  

: 4,83 N.m 

: 0,28 

: 8,39 N.m 
: 1500 rpm 

: 127,02V 
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Fig 6. Torque Speed Curve Test 3 

Starting torque (Tstart3) 

Slip for maximum torque (TS-max3) 

Maximum torque (Tmax3) 

Synchronous speed  

Phase voltage (Vp-nl)  

: 3,34 N.m 

: 0,22 

: 7,11 N.m 

: 1500 rpm        

: 121,25V 

 

6.  Conclusions 

a. The speed of an induction motor is affected 

very little by fluctuations of voltage (see Fig 

4, 5 and 6) 

b. The torque values (Tstart, TSmax and Tmax) are 

affected by the value of the motor supply 

voltage: 

(Vp-nl :  132.8, 127.0, 121.3) V 

(Tstart1,Tstart2, Tstart3           : 7.4, 4.8, 3.3) N.m 

(TS-max1,TS-max2,TS-max3 :  0.4, 0.3, 0.2) 

(Tmax1, TS-max2, TS-max3 :  9.9, 8.4, 7.1)N.m 

c. Stator current (IL-nl ; 2.5, 2.2, 1.9 ) rises 

gradually on account of the increase in 

magnetising current (Im : 2.5, 2.2, 1.9)A  

d. The magnetising component of the stator 

current becomes larger as the voltage 

increase. There is a continuous increase in 

the power factor angle (θnl) and hence a fall 

in power factor (PFnl). 

e. The stator current (I1) will increase in 

proportion to the rotor current (I2). 
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Abstrak - Perkembangan robotika didunia industri banyak memberikan keuntungan, salah satunya adalah 

penggunaan aplikasi dari robot manipulator. Robot manipulator adalah robot yang secara mekanis tersusun dari 
beberapa link (rangka) dan joint (sendi) yang memiliki kemampuan produksi apabila dipasang sebuah tool pada 
end-effector nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi metode kinematika inverse 
dalam kontrol trajectory robot manipulator melalui media Simulink -  Arduino. Pada kinematika inverse, D-H 
parameter digunakan dalam menghitung kinematika, trajectory planning pada robot manipulator ini dilakukan 
dengan menggunakan joint space, dengan metode cubic polynomial. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh 
bahwa manipulator dapat bergerak sesuai dengan trajectory yang direncanakan menuju target koordinat yang 
diinginkan berdasarkan vektor posisi. Adapun nilai rata - rata persentase kesalahan pada perbandingan antara 
hasil perhitungan dengan hasil pengukuran sebenarnya dari setiap sendinya adalah pada sendi θ1 sebesar 4.2 %, 

pada sendi θ2 sebesar 4.6% dan sendi θ3 sebesar 2.6%. Kesalahan ini lebih disebabkan oleh dimensi konstruksi 
yang tidak presisi dan juga akibat pembulatan nilai di pemrograman Arduino. 
 
Kata Kunci : inverse kinematics, trajectory, manipulator, Simulink 

 
Abstract - Applications of robotics in industry have given many advantages particularly the implementation of 

manipulator.  Manipulator is a robot consisting of links and joints connected in series which have production 

capability when a tool is attached at its end effector. This research aims to analyze the implementation of inverse 

kinematics for controlling trajectory of manipulator using Simulink -  Arduino. In inverse kinematics, D-H 

parameters were used for determining the kinematics. Trajectory planning of manipulator was generated based 

on joint space using cubic polynomial method. According to experimental testing, it was obtained that the 

manipulator was able to move following the desired trajectory or specific coordinates based on position vector. 

The error percentage between theoretical and actual measurement of each joint for θ1, θ2, and θ3 is 4.2 %, 4.6% 

and 2.6% respectively. This error was occured because the construction was less precision and also because of 

rounding value after calculation in Arduino. 

 
Keywords : inverse kinematics, trajectory, manipulator, Simulink 

 

 

1. PENDAHULUAN 

  
Robot manipulator merupakan sebuah robot dengan 

mekanisme pergerakan yang tersusun dari beberapa 

bagian yang terhubung secara seri dengan sebuah 

poros yang bergerak melingkar maupun bergeser yang 

memiliki derajat kebebasan DOF (Degree of 

Freedom) [1]. Saat ini robot manipulator telah banyak 

diaplikasikan dalam dunia industri, seperti pada robot 

las (welding robot), robot pemegang (handling robot), 

robot pelubang/pemotong (punching robot), robot 

mesin perkakas (tools machine robot), dan lain 

sebagainya.  

Aplikasi robot manipulator lebih banyak digunakan 

karena mempunyai keunggulan fleksibilitas daerah 

kerja dalam ruangan dan dapat dikendalikan baik 
manual maupun otomatis yang menghasilkan gerakan 

yang diinginkan. Salah satu konfigurasi robot 

manipulator, dirancang untuk dapat bergerak dalam 

koordinat (x,y,z). Dalam aplikasi robot manipulator 

perlu dirancang trajectory-nya agar dapat 

menghasilkan gerakan yang diinginkan. Trajectory 

merupakan suatu lintasan dari gerakan yang dirancang 

secara spesifik dari setiap perubahan waktu pada end-

effector robot [2][3].  

Dalam menentukan pergerakannya, robot manipulator 

memerlukan perhitungan model matematis untuk 

merepresentasikan perubahan titik koordinat 

pergerakannya berupa perhitungan kinematika yang 
berhubungan dengan pergerakan secara geometri dan 

waktu (t) selama bergerak [4]. 

Kesulitan yang sering muncul dari robot manipulator 

ini yaitu pergerakannya tidak mengikuti trajectory, 

sehingga robot manipulator bergerak tidak sesuai 

dengan target yang ingin dicapai atau tugas yang 

diberikan.  

Dalam penelitian ini, dilakukan percobaan untuk 

menganalisis implementasi pergerakan manipulator 

dengan menggunakan kinematika inverse dalam 

kontrol trajectory manipulator. Dimana D-H 
parameter digunakan untuk menghitung 
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kinematikanya. Untuk trajectory planning pada robot 

manipulator ini dilakukan dengan menggunakan joint 

space, dengan metode cubic polynomial. 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manipulator 

Manipulator merupakan sistem mekanik yang 

pergerakannya dihasilkan dari adanya sendi (joint) dan 

lengan (link), dimana joint memungkinkan terjadinya 

gerakan pada dua bagian tubuh robot sedangkan link 

menghubungkan tiap-tiap joint.  Terdapat beberapa 
jenis joint yang sering digunakan yaitu revolute joint 

(putar) dan prismatic joint (geser). Revolute joint 

merupakan perputaran pada sumbu tertentu sedangkan 

prismatic joint merupakan pergeseran sepanjang 

sumbu tertentu.  

Derajat kebebasan (DOF) dari manipulator diatur oleh 

jumlah matriks transformasi mengalikan matriks 

memberikan posisi dan orientasi akhir manipulator[5].  

 

 Gambar 1 merupakan rancangan manipulator 3DOF : 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 :  Rancangan manipulator 3 DOF 

 
Dari Gambar 1 diatas, bagian-bagian struktur body 

manipulator 3 DOF dapat dijelaskan melalui Tabel 1 

di bawah ini: 

 
Tabel 1. Bagian-bagian manipulator dan ukurannya 

Bagian –bagian Manipulator Dimensi Ukuran 

L1 = Lengan / Link 1 12 Cm 

L2 = Lengan / Link 2 15 Cm 

L3 = Lengan / Link 3 19 Cm 

 

Material atau bahan yang digunakan untuk lengan / 

link 1, 2 dan 3 adalah akrilik, sedangkan pada bagian 

base manipulator menggunakan bahan alumunium. 

 

2.2 Kinematika 

Kinematika dapat didefiniskan sebagai studi 
pergerakan robot (motion) tanpa memperhatikan gaya 

atau force atau faktor lainnya yang mempengaruhi 

pergerakan tersebut [6]. Pada sebuah analisa 

kinematika, posisi, kecepatan dan akselerasi dari 

seluruh link dihitung tanpa memperhatikan gaya yang 

menyebabkan pergerakan. 

 

2.3 Metode Denavit - Hartenberg  

Denavit-Hartenberg parameter digunakan sebagai data 

masukan untuk algoritma yang dikembangkan [7]. 

Metode Denavit - Hartenberg menggunakan 4 

parameter yaitu θ, α, d, a. Untuk robot dengan i-DOF 
maka keempat parameter itu ditentukan hingga yang 

ke-i, Penjelasannya yaitu : 

• θi adalah sudut putaran pada sumbu Zi-1. 

• αi adalah sudut putaran pada sumbu Xi. 

• di adalah translasi pada sumbut Zi-1. 

• ai adalah translasi pada sumbu Xi. 

Gambar 2 merupakan skematik manipulator parameter 

D-H. 

 
 Gambar 2 : Skematik manipulator parameter D-H. 
 

Dari Gambar 2 dapat diambil parameter-parameternya 

sebagai berikut seperti yang terlihat pada Tabel 2: 

 
Tabel 2. manipulator parameter D-H. 

Joint  αi  ai di  θi  

1 90o 0 l1 θ1 

2 0o l2 0 θ2 

3 0o l3 0 θ3 

 
Transformasi posisi dan orientasi dari i link sistem koordinat 
relatif ke i-1 link sistem koordinat dapat dilihat pada 
persamaan di bawah ini: 

𝑇𝑖1
𝑖−1 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

0

0

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

0

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

−𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

0

𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

𝑑𝑖

1

].. (1) 

 

Dengan demikian, persamaan transformasi homogen 

dari manipulator 3 DOF didapatkan sebagai berikut: 

𝑇31
0 = 𝑇11

0 . 𝑇21
1 . 𝑇31

2  .….……….…………………... (2) 
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𝑇31
0  = [

𝑝𝑥

𝑝𝑦

𝑝𝑧

] =  [
𝐶1. (𝑙3. 𝐶23 + 𝑙2. 𝐶2)

𝑆1. (𝑙3. 𝐶23 + 𝑙2. 𝐶2)

𝑙3. 𝑆23 + 𝑙2. 𝑆2 + 𝑙1

]………….…... (3) 

 

2.4 Kinematika Inverse 

Kinematika inverse adalah untuk mendapatkan besar 

sudut sendi yang diberikan pada trajectory atau posisi 

end point yang diinginkan pada robot [8]. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mencari analisis 

kinematika inverse pada manipulator adalah 

menggunakan persamaan trigonometri. 

 

Gambar 3 merupakan model geometri robot 

manipulator. 

 
Gambar 3 : Model geometri robot manipulator. 

 
Untuk mengetahui besarnya sudut-sudut sendi dalam 

menjangkau posisi yang diinginkan dalam koordinat 

tiga dimensi, digunakanlah metode kinematika 

inverse. Dengan melihat model geometri pada Gambar 

3 diatas, maka dapat diperoleh persamaan 

kinematikanya dengan uraian sebagai berikut: 
Untuk menentukan θ1 diperoleh dengan persamaan: 

𝑡𝑎𝑛 𝜃1 =  (
𝑦

𝑥
)  

𝜃1 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦

𝑥
) ……………………………………. (4)                          

𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2……………………………………… (5)    
   𝐷2 =  (𝑧 − 𝑙1)2 + 𝑟2……………………………….. (6)                          

𝐷 =  √(𝑧 − 𝑙1)2 + 𝑥2 + 𝑦2………………….……… (7) 
 
Untuk menentukan θ3 digunakan Hukum Kosinus, 

sehingga di peroleh persamaan: 

𝐷2 =  𝑙2
2 + 𝑙3

2 − 2. 𝑙2 . 𝑙3 . 𝑐𝑜𝑠𝜃3………………………. (8) 
𝐷2 − 𝑙2

2 − 𝑙3
2 =  −2. 𝑙2 . 𝑙3 . 𝑐𝑜𝑠𝜃3 

−𝑐𝑜𝑠𝜃3 =
𝐷2 − 𝑙2

2 − 𝑙3
2

2. 𝑙2 . 𝑙3
 

𝜃3 = −𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐷2 − 𝑙2

2 − 𝑙3
2

2. 𝑙2 . 𝑙3
)  

𝜃3 = −𝑐𝑜𝑠−1 (
(𝑧−𝑙1)2+ 𝑥2+𝑦2− 𝑙2

2−𝑙3
2

2.𝑙2.𝑙3
)………..…. (9) 

Untuk  mencari θ2 di peroleh persamaan: 

𝜃2 =  𝛼 +  𝛽………….………………….………... (10) 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =  
𝑧−𝑙1

𝑟
= 

𝑧−𝑙1

√𝑥2+𝑦2
 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑧−𝑙1

√𝑥2+𝑦2
)………….……...………... (11) 

Menentukan sudut 𝛽 digunakan Hukum Kosinus, 

sehingga di peroleh persamaan: 

𝑙3
2 =  𝐷2 + 𝑙2

2 − 2. 𝐷. 𝑙2 . 𝑐𝑜𝑠𝛽………………………. (12) 
2. 𝐷. 𝑙2 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 =  𝐷2 + 𝑙2

2 − 𝑙3
2 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =  
𝐷2 + 𝑙2

2 − 𝑙3
2

2. 𝐷. 𝑙2
 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =  
(𝑧 − 𝑙1)2 + 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑙2

2 − 𝑙3
2

2. 𝑙2 . √(𝑧 − 𝑙1)2 + 𝑥2 + 𝑦2
 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑠−1 
(𝑧−𝑙1)2+ 𝑥2+𝑦2+𝑙2

2−𝑙3
2

2.𝑙2.√(𝑧−𝑙1)2+𝑥2+𝑦2
 …….….….…. (13) 

Dari persamaan diatas didapatkan persamaan 𝜃2 
sebagai berikut : 
𝜃2 =  𝛼 +  𝛽 

𝜃2 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑧−𝑙1

√𝑥2+𝑦2
) + 𝑐𝑜𝑠−1 

(𝑧−𝑙1)2+ 𝑥2+𝑦2+𝑙2
2−𝑙3

2

2.𝑙2 .√(𝑧−𝑙1)2+𝑥2+𝑦2
 ……………..………(14) 

 

2.5 Sistem Trajectory  
Kinematika inverse dibutuhkan dalam mengubah 

posisi end effector menjadi konfigurasi tiap sendi. 

Agar robot dapat bergerak dengan tepat diperlukan 

perencanaan gerak. Perencanaan gerak ini dilakukan 

dengan membuat fungsi posisi berdasarkan waktu. 

Fungsi waktu tersebut biasa dikenal dengan sebutan 

trajectory [6]. Karena trajectory merupakan fungsi 

waktu, maka dapat dihitung juga besar kecepatan dan 

percepatan robot sepanjang jalur lintasan.  

Adapun untuk perencanaan trajectory atau trajectory 

planning pada robot manipulator ini dilakukan dengan 
menggunakan joint space. Joint space adalah 

trajectory yang dibentuk berdasarkan posisi, 

kecepatan, percepatan pada joints atau sendi [6]. Pada 

joint space ini digunakan metode cubic polynomial 

yang pada dasarnya merupakan persamaan polynomial 

orde tiga. Polynomial orde tiga akan menghasilkan 

tiga respon yaitu position, velocity, acceleration. 

Adapun untuk persamaan position, velocity, 

acceleration dengan metode cubic polynomial 

menggunakan fungsi linear dengan blends parabolic 

[6]. Fungsi linear menghubungkan antara point yang 
satu dengan point yang lainnya disekitar daerah blends 

parabolic. 

Pada wilayah blends, segmen awal dan akhir di 

tangani dengan sedikit berbeda karena durasi waktu 

total keseluruhan segmen harus dihitung, sehingga 

untuk segmen pertama dalam mencari waktu blends 

pada point awal (t1) dapat menggunakan persamaan: 

�̈�1 = 𝑆𝐺𝑁 (𝜃2 − 𝜃1)|�̈�1| 

𝑡1 =  𝑡𝑑12 − √𝑡2
𝑑12 −

2(𝜃2−𝜃1)

�̈�1
 ……………..……(15) 

Maka untuk kecepatan dari posisi point 1 ke posisi 

point 2 ( �̇�12 ) dan waktu yang dibutuhkan dari posisi 

point 1 ke posisi point 2 ( 𝑡12 ) dapat menggunakan 

persamaan: 

�̇�12 =  
𝜃2−𝜃1

𝑡𝑑12− 
1

2 
 𝑡1

 ……………..…………….……(16) 

𝑡12 =  𝑡𝑑12 −  𝑡1 −  
1

2
𝑡2 …………………..………(17) 
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Untuk mencari kecepatan pada point selanjutnya ( 

�̇�23 ) dan waktu blends pada point selanjutnya (𝑡2) 

dapat menggunakan persamaan : 

�̇�23 = 
𝜃3−𝜃2

𝑡𝑑23
………………………..……..………(18) 

𝑡2 = 
�̇�23−�̇�12

�̈�2
……………………….……..………(19) 

Sehingga didapat posisi blends pada point 1 ( 𝜃1 ) dan 

posisi dari point 1 ke point 2 ( 𝜃12)  pada wilayah 

blends sebagai berikut: 

𝜃1 = 𝜃0 +
1

2
�̈�1𝑡1

2……………………..…..………(20) 

𝜃12 = 𝜃1 + �̇�12𝑡12………………………..………(21) 
Kecepatan dan percepatan pada sebuah joint atau 

sendi untuk masing – masing segmen dapat dicari 

dengan persamaan: 

Persamaan posisi pada segmen 1 adalah 

𝜃(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2, dengan nilai 𝑡 = 0 didapat; 

𝜃(0) = 𝑎0, dengan 𝜃(0) merupakan posisi awal 𝜃1, 
sehingga 

𝜃1 = 𝑎0……………………….…..………….……(22) 

Adapun untuk mencari kecepatan didapatkan dari 

turunan persamaan posisi, sehingga didapatkan 

persamaan: 

�̇�(𝑡) = 𝑎1 + 2𝑎2𝑡, dengan nilai 𝑡 = 0 didapat;  

�̇�(0) = 𝑎1 , dengan 𝜃(0) merupakan posisi awal 𝜃1, 

sehingga 

𝑎1 = 0………………………...…………..………(23) 
Percepatan merupakan turunan dari persamaan 

kecepatan, sehingga didapatkan persamaan: 

�̈�(𝑡) = 2𝑎2, dengan nilai 𝑡 = 0 didapat;  

�̈�(0) = 2𝑎2, dengan nilai �̈�(0) =  magnitude dari 

percepatan dengan persamaan :�̈� ≥ 
4(𝜃𝑓−𝜃0)

𝑡2  

Sehingga didapatkan waktu blends – nya ( 𝑡𝑏 ) adalah 

𝑡𝑏 =
𝑡

2
−

√�̈�2𝑡2−4�̈�(𝜃𝑓−𝜃0)

2�̈�
……………………(24) 

Persamaan posisi pada segmen 2 adalah 

𝜃(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2 , dengan nilai 𝑡 = 0  

Adapun untuk mencari kecepatan didapatkan dari 

turunan persamaan posisi, sehingga didapatkan 
persamaan: 

�̇�(𝑡) = 𝑎1 + 2𝑎2𝑡, dengan nilai 𝑎1 = 0 didapat : 
𝑎1 = 2𝑎2𝑡……………..………………………..…(25) 
Percepatan merupakan turunan dari persamaan 

kecepatan, sehingga didapatkan persamaan: 

�̈�(𝑡) = 0……………………….…………………. (26) 
Persamaan posisi pada segmen 3 adalah 

𝜃(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2, sehingga :  

𝑎0 =  𝜃(𝑡) − 𝑎1𝑡 − 𝑎2𝑡2,dimana 𝜃(𝑡) = 𝜃2, sehingga 

𝑎0 =  𝜃2 − 𝑎1𝑡 − 𝑎2𝑡2………………..…..………(27) 
Adapun untuk mencari kecepatan didapatkan dari 

turunan persamaan posisi, sehingga didapatkan 

persamaan: 

�̇�(𝑡) = 𝑎1 + 2𝑎2𝑡, didapat; 

𝑎1 =  �̇�(𝑡) −  2𝑎2𝑡, dimana �̇�(𝑡)=0, sehingga  
𝑎1 = − 2𝑎2𝑡………………………………………(28) 

Percepatan merupakan turunan dari persamaan 

kecepatan, sehingga didapatkan persamaan: 

�̈�(𝑡) = − 2𝑎2 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil Pengujian Kinematika Inverse 

Dari perbandingan hasil perhitungan dengan 
pengukuran sebenarnya. 

Dimana nilai 

𝑒 =  
𝑛ℎ−𝑛𝑎

𝑛ℎ
 𝑥 100% …………….………..………(29) 

 

Ket :  

e  = error 

nh  = nilai hitungan ( posisi koordinat / sudut sendi) 

na  = nilai aktual ( posisi koordinat / sudut sendi) 

 
Tabel 3. Hasil pengujian koordinat manipulator 

 
 

Dari pengujian kinematika inverse untuk posisi 

koordinat yang dicapai manipulator didapat bahwa 

koordinat posisi yang di input atau yang dimasukkan 

melalui keypad dengan koordinat posisi hasil 
pengukuran aktual dilapangan memiliki nilai 

kesalahan pada sumbu x adalah 2.5% , sedangkan 

pada sumbu y adalah 3% dan untuk sumbu z nilai 

kesalahannya adalah 4.6%. 

 
Tabel 4. Hasil pengujian sudut sendi manipulator 

 
 

Dari pengujian sudut sendi manipulator didapat bahwa 

sudut sendi yang dihitung dengan sudut sendi hasil 

pengukuran aktual dilapangan memiliki nilai 

kesalahan yaitu pada  sudut sendi θ1 adalah 4.2 % , 

sedangkan pada sudut sendi θ2 adalah 4.6% dan untuk 

sudut sendi θ3 nilai kesalahannya adalah 2.6%. 
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3.2 Hasil Pengujian Trajectory 

Hasil pengujian trajectory-nya dapat dilihat hasilnya 

dari sinyal pergerakan manipulator berupa grafik 

sudut terhadap waktu yang dapat dilihat pada Gambar 

4 dibawah ini: 

 
Gambar 4 : Pengujian trajectory θ1,θ2,θ3 = 34o,43o,76o 

dengan t=2s 
 

Potensiometer digunakan sebagai sensor posisi pada 

setiap joint (sendi). Output dari sensor ini berupa 

sinyal analog yang kemudian dikirim pada masukan 

ADC arduino. Untuk mengkonversikan nilai ADC dari 

sensor posisi tersebut dapat tentukan dengan 

persamaan berikut. 

Gain =  
Sudut max

Nilai ADC max
…………….………..………(30) 

 

Sehingga didapatkan:  

Gain pada θ1 = 
900

316
  = 0.28 

Gain pada θ2 = 
900

345
  = 0.26 

Gain pada θ3 = 
900

338
  = 0.26 

 

Dari pengujian trajectory diatas dapat kita lihat bahwa 

manipulator dapat bergerak sesuai dengan trajectory 

yang telah diatur waktu pergerakannya dari mulai 

posisi koordinat awal menuju titik koordinat yang 

ingin dicapai berdasarkan penentuan besar sudut dari 

masing-masing joint atau sendi untuk mencapai 
koordinat yang diinginkan. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Setelah  melakukan  tahap  perancangan  dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan 

tahap pengujian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Manipulator ini dibuat menggunakan metode 

reverse engineering dimana menyesuaikan dengan 

aktuator yang tersedia seperti :  
• Aktuatornya menggunakan servo 180

o
 

• Body terbuat dari acrylic dengan L1 berukuran 

12 cm, L2 berukuran 15cm, dan L3 berukuran 
19 cm 

2. Dari pengujian kinematika inverse didapat bahwa 

sudut sendi yang dihitung dengan sudut sendi hasil 

pengukuran aktual dilapangan memiliki nilai rata – 

rata kesalahan yaitu pada  sudut sendi θ1 adalah 4.2 

% , sedangkan pada sudut sendi θ2 adalah 4.6% 

dan untuk sudut sendi θ3 nilai kesalahannya adalah 

2.6%. Kesalahan ini lebih disebabkan oleh dimensi 
kontruksi yang tidak presisi dan juga akibat 

pembulatan nilai di pemrograman Arduino. 
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Abstrak - Remotely Operated Vehicle (ROV) merupakan salah satu robot tanpa awak yang sedang 

dikembangkan di Indonesia untuk mengeksplorasi potensi bawah air. Pada Proyek Akhir ini, sebuah ROV 

dirancang dan dibuat dengan kontrol berbasis Arduino yang dapat menyelam di bawah air pada kedalaman 
mencapai 30 meter. Aplikasi ROV ini adalah untuk mengambil gambar dan merekam video lingkungan dibawah 

air secara real time melalui kamera yang dipantau melalui PC dengan menggunakan media transmisi berupa 

kabel. Konstruksi dan perangkat elektronik ROV dibuat kedap air dengan aktuator yang digunakan berupa 

motor bilge pump 1100GPH 12 volt sebagai motor thruster. Driver thruster yang digunakan berupa relay 2 

channel dan sistem vision robot menggunakan kamera CCD sebagai pengambil gambar di bawah air. 

Berdasarkan hasil yang didapat, ROV dapat bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh operator 

dengan menggunakan remote atau joystick. Pada kedalaman 3 meter, robot dapat bergerak maju dengan 

kecepatan rata-rata 0,161m/s. Untuk pergerakan naik turun pada kedalaman 3 meter, robot dapat naik dengan 

kecepatan rata-rata 0,09 m/s dan turun dengan kecepatan rata-rata 0,17 m/s. Dari data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa ROV yang sudah dibuat dapat bermanuver dan mengambil gambar serta video di bawah air. 

 

Kata kunci : ROV, Arduino, Thruster, CCD kamera  

 

Abstract - Remotely Operated Vehicle (ROV) is one of the robots that are being developed in Indonesia for 

exploring underwater potential. In this final project, the ROV was designed and controlled by Arduino for 

diving underwater with maximum depth of 30 meters. The application of ROV is that to take pictures and record 

video of underwater environment in real time by using camera monitored through a PC. The construction and 

the electronics device of the ROV were made waterproof. The actuator used was bilge pump motor 1100GPH 

12 Volt as thruster motor. The thruster driver used was a two channel-relay and the vision system of robot was a 

CCD camera. Based on the results, it was obtained that the ROV was able to move according to the commands 

provided by operator using a remote control. At three meters depth, the robot can move forward with average 

speed of 0.161m/s. For up and down movement at 3 meters depth, the robot can go up with average speed of 

0.09 m/s and down with average speed of 0.17 m/s. From the data, it can be concluded that the ROV can 
maneuver and use the camera properly. 

 

Keywords : ROV, Arduino, Thruster, CCD camera  

 
 

1. PENDAHULUAN  

 

Dalam dunia industri perkapalan, khususnya di 

Bangka Belitung, PT. DAK merupakan salah satu 
shipyard yang terbesar. Dalam pekerjaan perbaikan 

atau perawatan kapal, pada umumnya aktivitas 

tersebut bersifat dry dock atau dilakukan diatas air. 

Hal ini dikarenakan terbatasnya olah gerak dan 

penglihatan yang bisa dilakukan di dalam air, 

sehingga identifikasi kerusakan peralatan kapal yang 

berada dibawah garis air akan memakan waktu yang 

lama dan efektivitas produksi berkurang yang 

pastinya akan menyebabkan cost yang timbul akan 

besar juga. Oleh karena itu ROV dibutuhkan untuk 

kebutuhan penjelajahan bawah air saat perbaikan 
ataupun prediktif maintenance body kapal dan 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas produksi 

dan percepatan identifikasi kerusakan di bawah air. 

Salah satu robot yang pernah dikembangkan di 

Indonesia adalah robot tanpa awak yang dapat 

dioperasikan dengan menggunakan remote yang 
diberi nama Mini Remotely Operated Vehicle (ROV) 

buatan Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi 

Kelautan dan Perikanan (P3TKP). Mini ROV yang 

dibuat oleh Pusat Pengkajian dan Perekayasaan 

Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP) 

digunakan untuk mengeksplorasi potensi bawah air 

yang biasanya masih dilakukan secara manual dengan 

menggunakan penyelaman tradisional. Kegiatan 

observasi bawah air akan terasa sangat sulit dan 

merepotkan jika proses penyelaman harus dilakukan 

berulang kali dikarenakan keterbatasan fisik manusia 
tersebut. Mini ROV ini dibuat untuk membantu 

manusia melakukan observasi bawah air dengan aman 
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hingga kedalaman 200 meter[2]. ROV sudah pernah 

digunakan di Indonesia, salah satunya pada saat 

pencarian Pesawat Air Asia QZ8501. ROV tersebut 

digunakan untuk memastikan keberadaan pesawat 

sebelum tim penyelam diturunkan [3].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.  Identifikasi rudder propeller di atas air 
 

Gambar diatas merupakan contoh kasus pemeriksaan rudder 
propeller kapal yang patah, dimana pada awalnya hanya 1 
blade yang patah, namun akibat keterlambatan pemeriksaan 
jadi keseluruhan blades  ikut patah dan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar terhadap perusahaan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Pengertian dan sejarah ROV 

Definisi ROV menurut Marine Technology Society 

ROV Commitee’s dalam “Operational Guideliner for 

ROV’s (1984) dan The National Research Council 

Commitee’s dalam “Undersea Vehicles and National 

Needs” (1996) merupakan sebuah robot bawah laut 

yang dikendalikan oleh operator untuk tetap dalam 

kondisi yang aman, saat ROV bekerja di lingkungan 

yang berbahaya [7]. 

 

2.2.  Gaya Apung / Bouyancy 

Gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang 

tenggelam didalamnya dinamakan gaya apung atau 

bouyancy. Gaya ini tergantung pada kerapatan fluida 

dan volume benda, tetapi tidak pada komposisi atau 

bentuk benda, dan besarnya sama dengan berat fluida 

yang dipindahkan oleh benda. Berdasarkan prinsip 

Archimedes menyatakan bahwa, “Sebuah benda yang 

tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu 

fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama 

dengan berat fluida yang dipindahkan”, dengan 

persamaan sebagai berikut [8]. 

 

   ……………………….(1) 

Keterangan :   

Fa : gaya apung (N) 

Wf :berat benda dalam zat cair / fluida (N) 

g : percepatan gravitasi (m/s2 ) 

ρf : massa jenis zat cair ( kg/m3 ) 

Vbf : volume benda yang tercelup dalam zat cair (m3) 

 

 

 

2.3. Tekanan dalam fluida 

Gaya per satuan luas yang diadakan oleh 

fluida sama di setiap titik pada permukaan benda. 

Gaya per satuan luas disebut dengan tekanan fluida 

(P). Jika P0 adalah tekanan di bagian atas dan P adalah 

tekanan di dasar, maka gaya netto ke atas yang 

disebabkan oleh beda tekanan ini adalah PA – P0A. 

Dengan membuat gaya ke atas netto ini sama dengan 

berat kolom, maka didapatkan : 

 

PA - P0A = ρ.A.h.g …………………….…(2) 

atau  

  

…………………………………………………....(3) 

 

Keterangan : 

P : tekanan di dasar (N/m2 atau Pa atau atm) 

P0: tekanan di permukaan air (N/m2 atau Pa atau atm) 

ρ: massa jenis zat cair ( kg/m3 ) 

g : gravitasi (m/detik2 ) 

h : tinggi air atau kedalaman air (m) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Rancangan ROV  
Perancangan ROV dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

perancangan konstruksi, perancangan hardware, dan 

perancangan software. Perancangan ROV tersebut 

mempertimbangkan beberapa faktor meliputi bentuk, 

bahan, dan komponen yang dapat mempengaruhi 

fleksibilitas dan kemampuan ROV dalam menyelam 

di bawah air serta didukung oleh software yang 

mampu membuat ROV bergerak dan mengambil 

gambar maupun video di bawah air.  

Berikut merupakan gambar rancangan ROV yang 

dibuat :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2.  Desain ROV 

Material yang digunakan dalam pembuatan ROV 

adalah Plastic PVC yang direkatkan dengan epoxy 

glue serta bahan metal ( besi ) yang digunakan 

sebagai pemberat, adapun controller yang digunakan 

adalah arduino platform, sedangkan thruster yang 

digunakan berupa modifikasi 3 buah bilge pump 

dengan propeller type 5 blade. 

Fa = ρf x Vbf x g 
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Gambar 3. Dimensi ROV 

 

ROV didesain kecil sehingga thruster yang digunakan 

akan cukup kuat untuk membuat ROV bermanuver 

dengan cepat di dalam air. 

 

3.2. Persamaan Tekanan Fluida 

Tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh kedalaman, 
gravitasi, dan massa jenis zat cair (fluida). Untuk itu 

persamaan tekanan fluida dapat dirumuskan sebagai 

berikut [4]: 

P = P0 + ρ.g.h  .........................................................(4) 

Pengaruh ROV terhadap tekanan di kolam pada 

kedalaman maksimal 3 meter berdasarkan 

perhitungan tekanan fluida di bawah permukaan air 

apabila tekanan di permukaan air adalah 1 atm adalah 

sebagai berikut : 

Jika P0 = 1 atm = 101,325 kPa, ρ = 103 kg/m3, dan g = 

9.81 N/kg,  
maka didapatkan nilai tekanan di kedalaman 3 meter 

berdasarkan persamaan (1) adalah sebagai 

berikut[4,5]: 

P  = 101,325 kPa + (103 kg/m3).(9,81 N/kg).(3m) 

    = 101,325 kPa + 29,43 kPa 

    = 130,755 kPa = 0,130755 N/m2 (1 Pa = 1 N/m2) 

Nilai kekuatan bahan pipa PVC tipe D > P (tekanan 

dalam air hingga 3 meter), sehingga dari perhitungan 

di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pipa PVC tipe D, maka pipa tersebut 

dapat menahan tekanan di kedalaman hingga 3 meter. 

 

3.3. Persamaan Daya Apung 
Besarnya gaya apung menurut prinsip Archimedes  

adalah sebagai berikut [4,5]:  

Fa  = ρf x VROV x g  .................................................(5) 

Untuk mendapatkan nilai daya apung yang dihasilkan 

ROV, maka perlu dilakukan perhitungan Volume total 

ROV (VROV) tersebut. Adapun perhitungan VROV   

terdiri dari beberapa bagian yaitu Volume badan ROV 

(VBR), Volume sayap ROV (VSR), Volume motor 

thruster (VTmotor), Volume pemberat (Vpemberat), dan  

Volume cover motor thruster ROV (V3CoverT). Dari 
hasil perhitungan tersebut, maka didapatlah total 

volume ROV (VROV) yang dapat mempengaruhi daya 

apung yaitu [4,5]:  

 

 

 

VROV   = VBR + VSR + VTmotor + Vpemberat + V3CoverT   ..(6) 

  = 2.938.843,75 mm3 + 172.921,88 mm3 + 

     497.493,75 mm3 + 120.000mm3 + 70.650 mm3 

  = 3.799.909,38 mm3 

VROV  = 0,003799909 m3. 

 
Massa benda di udara (m) adalah 5 kilogram, maka 

[4,5]: 

massa jenis benda (ρb) = 
V

m   ...................................(7) 

                                     = 5kg / 0,003799909 m3 

                                ρb  = 1.315,82 kg/m3. 

Massa jenis zat cair (ρf) = 1.000 kg/m3. 

 

Massa jenis benda berdasarkan hasil perhitungan di 
atas adalah sebesar 1.315,82 kg/m3. Sedangkan benda 

dapat dikatakan mengapung apabila ρb < ρf  [5]. 

 

Dari hasil perhitungan ini maka dapat disimpulkan 

bahwa ρb > ρf dan mengakibatkan benda tenggelam. 

Berdasarkan persamaan (2), jika percepatan gravitasi 

(g) = 9,81 m/s2, massa jenis zat cair (ρf) = 1000 kg/m3, 

dan dengan Volume benda campuran (VROV) = 

0,003799909 m3, maka gaya apung (Fa) dan gaya 

berat benda (W) adalah [4,5]: 

 Fa   = ρf x VROV x g   
       = 1000 kg/m3 x 0,0037 m3 x 9.81 m/s2 

       = 37,2771 N = 37,2771 kg. m/s2. 

 W   = massa x g  ...................................(8) 

                  = 5 kg x 9,81 m/s2 

                  = 49,05 N. 

 

3.4. Konstruksi ROV 

Pembuatan ROV menggunakan bahan pipa PVC 

ukuran Ø 100mm sebagai badan ROV dan tempat 

peletakan komponen. Untuk merakit pipa PVC 

tersebut menggunakan lem epoxy sebagai perekat 

antara bagian satu dengan bagian lainnya. Untuk 
pemberatnya digunakan besi berukuran 80 x 25 x 20 

agar robot dapat melayang di dalam air. 

 

Hasil konstruksi ROV dengan bentuk yang 

aerodinamis berdasarkan rancangan ROV pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 4. Konstruksi ROV 
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Gambar 5. Uji coba konstruksi ROV di air 

 

Pada uji coba konstruksi ROV yang sudah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi ROV dapat 

mengapung dan tenggelam di air dengan stabil dan 

seimbang. Bentuk yang lebih aerodinamis 

menyebabkan ROV mampu bermanuver dengan cepat 

di dalam air. 
 

3.5. Daya ROV 

Daya ROV yang dihasilkan pada uji coba ROV dapat 

dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : 

 
Tabel 1. Daya ROV 

 
Dari Tabel 1 di atas, maka dapat digambarkan grafik 

daya ROV yang dihasilkan pada beberapa aktivitas 

tersebut. Adapun gambar grafiknya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 6. Grafik daya ROV 

 

Dari grafik pada Gambar 5, dapat terlihat bahwa 

keadaan daya tertinggi berada pada saat aktivitas 

ROV berbelok ke kiri. Hal ini disebabkan 

karakteristik bilge pump yang modifikasi sebagai 

thruster memiliki sifat konsumsi daya yang berbeda 

pada saat polaritas diubah. Begitu juga pada saat 
aktivitas ROV berbelok ke kanan. Trend penggunaan 

daya di kedalaman yang lebih dalam menunjukan 

peningkatan konsumsi daya. Hal ini disebabkan oleh 

semakin besarnya tekanan di dalam air sehingga 

beban motor yang dihasilkan akan semakin besar. 

Dari hasil uji coba pada Tabel 1, juga dapat terlihat 

bahwa rata-rata daya yang dihasilkan pada saat motor 

beroperasi di bawah air adalah 79.41 Watt dan 

tegangan motor yang digunakan cenderung konstan 

pada nilai 12.3 V. Arus yang dihasilkan pada saat 

motor beroperasi di bawah air lebih besar daripada 

arus pada saat motor beroperasi di udara. Hal ini 
dikarenakan, motor memiliki beban yang lebih besar 

saat beroperasi di bawah air dibandingkan pada saat di 

udara. 

Dari Tabel 1 di atas, maka daya yang dihasilkan pada 

saat ROV beroperasi di kedalaman 0 ~ 3 meter adalah 

sebagai berikut [4,5]: 

P = V x I  ..................................................................(9) 

   = 12.208 V x 6.508 A 

   = 79.455 Watt ≈ 79.4 Watt. 

 

Kapasitas baterai (C) yang digunakan pada uji coba 
untuk mengoperasikan ROV adalah sebesar 32 AH 

yang artinya baterai mampu men-supply arus konstan 

sebesar 32 A dalam waktu satu jam, maka lama waktu 

robot beroperasi (t) jika konsumsi arus saat beroperasi 

(I) sebesar 6.508 A adalah sebagai berikut  : 

I

C
t  .......................................................................(10) 

jam. 917.4
A 6.508

AH 32
  

 

3.6. Kecepatan ROV 

Kecepatan ROV yang dihasilkan pada uji coba ROV 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 2. Kecepatan ROV 

 

Dari Tabel 2 di atas, maka dapat digambarkan grafik 

kecepatan ROV yang dihasilkan pada beberapa 

aktivitas tersebut. Adapun gambar grafiknya adalah 

sebagai berikut : 

No. AKTIVITAS 

DAYA MOTOR ( W )  

KEDALAMAN  

0 

MTR  

2 

MTR  

3 

MTR  

RATA-

RATA 

1 Maju 83.64 93.48 97.60 91.57 

2 Serong Kanan 44.28 50.43 58.56 51.09 

3 Belok Kanan 84.18 85.40 85.20 84.93 

4 
Serong Belakang 

Kanan 
71.34 72.57 73.20 72.37 

5 Mundur 82.80 82.80 84.49 83.36 

6 
Serong Belakang 

Kiri 
82.41 86.10 90.28 86.26 

7 Belok Kiri 92.72 96.38 100.04 96.38 

8 Serong Kiri 67.65 66.42 73.80 69.29 

Rata-rata Daya Motor (W)  = 79.41 

NO.  

  KECEPATAN 

 KEDALAMAN  

AKTIVITAS 
0 

MTR  

2 

MTR  

3 

MTR  

RATA-

RATA 

1 Maju 0.20 0.17 0.14 0.17 

2 Mundur 0.10 0.08 0.08 0.09 

Rata-rata kecepatan (m/s) = 0.032 
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Gambar 7. Grafik kecepatan ROV 
 

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa trend 

kecepatan ROV menurun linear terhadap peningkatan 

kedalaman. Olah gerak dari ROV akan semakin 

lambat seiring bertambah dalamnya pergerakan ROV 

dikarenakan semakin bsarnya tekanan di bawah air. 

 

 

4. KESIMPULAN  

 

Setelah melakukan tahap perancangan dan pembuatan 

sistem yang kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pengujian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Konstruksi ROV yang dibuat menggunakan pipa 

PVC tipe D dengan ukuran Ø 4” sebagai rangka 

utama dan tempat rangkaian elektronika secara 

perhitungan mampu menahan tekanan hingga 

maksimal di kedalaman 30 meter, dengan 
actuator dan controller sebagai berikut :  
 Arduino Uno R3  

 Modified Bilge Pump  

 Joystick analog and Button interface  

 Relay driver 

2. ROV dapat bergerak maju dan bermanuver di 

bawah air. Kecepatan rata-rata pergerakan ROV 
pada saat maju di kedalaman 3 meter adalah 

0.171 m/s. 

 

3. Kecepatan rata-rata pergerakan ROV yang 

dibuats pada saat naik dari kedalaman 3 adalah 

0.09 m/s. Sedangkan kecepatan rata-rata 

pergerakan ROV pada saat turun ke kedalaman  

3 meter adalah 0.17 m/s. 
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Abstrak  –  Pilihan pengisian bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

meliputi penjatah volume, penjatah harga serta tanpa penjatah. Pada pilihan pengisian tersebut, konsumen tidak 

mengetahui pilihan yang dapat memaksimalkan volume cairan yang kita beli. Penelitian dimaksudkan untuk 

mengetahui pilihan tersebut serta seting parameter yang dapat memaksimalkan volume cairan. Diantara seting 

parameter  yang  berpengaruh  terhadap  respon  volume  cairan  terbesar  yaitu  kecepatan  aliran  cairan  serta 

temperatur lingkungan saat proses pengisian kita lakukan. Hasil penelitian yang dilakukan telah membuktikan 

bahwa pilihan pengisian dengan penjatah volume dapat memaksimalkan volume cairan saat proses pengisian 

bahan bakar minyak. 
 

Kata Kunci : pompa ukur BBM, volume cairan, kecepatan aliran, temperatur 
 

Abstract - Selection of fuel injection in the General Fuel Filling Stations (Gas Station) includes quota volume, 

price and without ration allotments. In the charging options, we as consumers do not know the options that can 

maximize the volume of fluid that we buy. The study is intended to determine the selection and determine 

parameter settings to maximize the volume of fluid. Among the parameter settings that affect the response of the 

largest fluid volume is the flow rate of fluid and ambient temperature when the charging process we do. Results 

of research conducted have proved that the choice of charging by quote volume can maximize the volume of 

fluid when the refueling process. 
 

Keywords: measuring fuel pump, fluid volume, flow rate, temperature 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

 
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas 

penting dalam semua aktifitas industri, baik industri 

transportasi maupun industri manufaktur. Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan 

Pompa ukur  BBM sebagai alat ukur transaksi. Pompa 

ukur     BBM  dapat  mengukur  volume  cairan  yang 

keluar berdasarkan  penjatah  (preset), yaitu 

berdasarkan alat penjatah   volume dan alat penjatah 

harga, selain itu dapat juga digunakan tanpa penjatah. 

Pompa  ukur     BBM  sebagai  alat  transaksi  antara 

penjual dan pembeli merupakan salah satu alat ukut 

takar  timbang  dan  perlengkapannya  (UTTP)  yang 

wajib ditera dan ditera ulang oleh institusi 

kemetrologian dan ketentuannya diatur dalam Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri No.134/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat 

Teknis Meter BBM dan Pompa ukur   Elpiji. Pilihan 

pengisian   penjatah   harga   dan   penjatah   volume 

menjadi pilihan konsumen untuk mengisi BBM di 

SPBU.  Tuntutan  konsumen  dalam  pengisian  BBM 

yaitu didapatkan volume cairan yang paling banyak. 

diantara  pilihan  pengisian  tersebut  tidak  diketahui 

pilihan mana yang menghasilkan volume maksimum. 

 
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui   pilihan   pengisian   BBM   yang 

menunjukkan volume paling besar. 

2.  Menentukan  variabel  parameter  kecepatan  aliran 

serta temperatur lingkungan pada proses pengisian 

BBM di SPBU sehingga didapatkan volume cairan 

yang paling besar. 
 

Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis dalam 

rangka pengembangan pengetahuan untuk 

menentukan kebenaran pengukuran Pompa ukur 

BBM 

2. Memberikan   informasi   mengenai   kebenaran 

pengukuran pengisian BBM dengan 

membandingkan selisih/kesalahan penunjukan 

pengukuran. 

3.  Memberikan informasi dalam pemilihan pengisian 

BBM di SPBU
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2. LANDASAN TEORI 
 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Surahman [1] menggunakan pengaruh variabel proses 

kecepatan aliran diskontinyu dengan metode 

mengalirkan  cairan  dan  memberhentikan  aliran 

tersebut secara berulang-ulang sampai mencapai 

volume 20 liter. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa kecepatan aliran cairan sangat berpengaruh 

terhadap hasil kebenaran pengukuran yaitu memiliki 

kesalahan rata-rata 40 mL dari batas kesalahan yang 

diijinkan. Irawan [2] melakukan penelitian dengan 

membandingkan proses pengujian penjatah dengan 

kecepatan aliran tertentu dan tanpa penjatah dengan 

kecepatan aliran acak, hasil penelitian  menunjukkan 

selisih kesalahan sebesar 0,075% antara pengujian 

penjatah dan tanpa penjatah. Setyawan [3] 

menggunakan variabel  proses kecepatan aliran yang 

berubah-ubah (random) pada pengujian Pompa ukur 

ijin tipe pada Direktorat Metrologi Bandung, hasil 

penelitian menunjukkan nilai rata-rata kesalahan 

penunjukan yang sama sebesar 30 mL dari batas 

kesalahan yang diijinkan. 

 
2.2. Bahan dan Peralatan yang digunakan 

Cairan yang digunakan adalah solar. Solar yang 

digunakan memiliki koefisien muai ruang 1,2x10-4/°C. 

Pompa ukur BBM yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Tominaga, tipe HADC2222 dengan nomor seri 

A521/IA433321 milik Pusat Pengembangan  Sumber 

Daya Kemetrologian (PPSDK) Bandung dan 

ditunjukkan pada Gambar 1. Peralatan ukur yang 

digunakan yaitu BUS kapasitas 20 liter merek MDH 

buatan Bandung tipe EX dengan nomor seri 001-12 

dengan daya baca 1 mL dan ditunjukkan pada Gambar 

2. Pengukuran temperatur lingkungan menggunakan 

termometer merek Precision 0,01 Thermometer Model 

TM-917 dan ditunjukkan pada Gambar 3. Digunakan 

pula peralatan bantu lainnya seperti stopwatch. 

 

 
Gambar 1. Pompa Ukur Tominaga HADC2222 

 

 
Gambar 2. BUS 20 Liter EX 001-12 

 

 
Gambar 3. Termometer TM-917 

 

 
 
2.3.  Metode Taguchi 

Metode Taguchi diperkenalkan oleh Dr. Genichi 

Taguchi pada tahun 1940. Metode ini digunakan untuk 

mengoptimalkan hasil eksperimen dan berprinsip pada 

perbaikan  mutu  dengan  memperkecil  efek  variasi 

tanpa   menghilangkan   penyebab   variasi   tersebut. 

Metode Taguchi juga bertujuan untuk menekan biaya 

pemesinan  dan  resources  seminimal  mungkin. 

Soejanto [4] menyatakan bahwa metode Taguchi 

menjadikan produk dan proses tidak sensitif terhadap 

berbagai faktor seperti material, perlengkapan 

manufaktur, operator, dan kondisi-kondisi lainnya. 

Metode Taguchi menjadikan produk dan proses 

memiliki  sifat  kokoh  (robust)  terhadap  faktor 

gangguan  sehingga metode  ini  disebut  juga sebagai 

perancangan kokoh atau robust design. 

 
2.4.  Seting Parameter Proses 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara 

mengkombinasikan   parameter   proses   pada   seting 

pompa ukur BBM yaitu kecepatan aliran cairan serta 

temperatur lingkungan yang berpengaruh terhadap 

respon kebenaran hasil pengukuran pompa ukur bahan 

bakar minyak. Seting parameter proses tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.
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A     
Kecep 
Aliran 

atan 
15 40 

B     Temp eratur          °C 21 27 

 

1 15  21  19997,18  19996,18 memiliki  penga 

2 15  27  19993,80  19992,80 secara serentak. 
3 40  21  20006,19  20005,19  
4 40  27  19999,80  19996,80  

 

 

Tabel 1. Parameter proses dan level 
 

Tabel 5. Matriks ortogonal L Tanpa Penjatah 
4

 
           Parameter Proses             Level 1         Level 2   

 

Eksp         Parameter                Replikasi (mL)  
 

L/min 
 
 
 

2.5.  Pemilihan Matriks Ortogonal 

Derajat   kebebasan   pada   matriks   ortogonal   harus 

bernilai sama atau lebih besar daripada total derajat 

kebebasan faktor dan level yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan banyaknya parameter bebas dan jumlah 

level yang ditunjukkan pada Tabel 2, maka dilakukan 

perhitungan derajat kebebasan untuk menentukan 

matriks    ortogonal    yang    digunakan.    Rancangan 

ekperimen berupa matriks orthogonal L  ditunjukkan 
4 

pada Tabel 2. Replikasi dilakukan sebanyak dua kali 

untuk  mengatasi   variabel   gangguan   (noise)  yang 

terjadi selama proses pengujian berlangsung. 

 
Tabel 2. Matriks ortogonal L 

4 

Eksperimen  
             Parameter Proses 
            A (L/min)              B (°C)   

1                              15                        21 

2 15 27 
3 40 21 

4 40 27 

Sumber: hasil perhitungan 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
3.1.  Ekperimen Awal 

Data hasil eksperimen secara keseluruhan ditunjukkan 

pada Tabel 3 untuk pengujian penjatah volume, Tabel 

4 untuk pengujian penjatah harga serta Tabel 5 untuk 

tanpa penjatah. Data hasil pengujian tersebut telah 

dikonversi ke suhu acuan pengujian yaitu suhu 28ºC 

dan koreksi volume sebenarnya dari BUS 20 liter EX 

001-12 yang digunakan. 

                    A              B              Vol. 1           Vol. 2   
1            15             21          19999,19     19998,18 
2            15             27          19988,80     19989,80 
3            40             21          20003,19     20002,19 
4            40             27          19993,80     19994,80 

Sumber: hasil perhitungan 

 
3.2.  Analisis Variansi dan Persen Kontribusi 

Analisis    variansi    (ANAVA)    digunakan    untuk 

mengetahui     parameter     proses     yang     memiliki 

kontribusi dalam mengurangi variasi respon volume 

cairan secara serentak. Pada penelitian ini, ANAVA 

dilakukan   pada   volume   cairan   yang   merupakan 

parameter respon yang mewakili keseluruhan respon. 

Berdasarkan  perhitungan,  ANAVA  untuk  pengujian 

penjatah volume ditunjukkan pada Tabel 6, penjatah 

volume ditunjukkan pada Tabel 7, serta tanpa penjatah 

pada Tabel 8 berikut ini 

 
Tabel 6. Tabel ANAVA Penjatah Volume 

   

  Source    DF      SS          MS       F hitung    Kontribusi   

A          1      42.30    42.300       10.54          50.80% 

       B           1      29.05    29.052        7.24           33.22%   

  Error         1      4.013     4.013                             5.32%   

Total        3      75.36                                          89.35% 
Sumber: hasil perhitungan 

 
Tabel 7. Tabel ANAVA Penjatah Volume 

 

 
  Source    DF      SS          MS       F hitung    Kontribusi   

A          1      49.05    49.057       12.22          54.86% 

       B           1      29.02    29.027        7.23           30.47%   

    Error       1      4.013     4.013                            4.89%   

Total        3      75.36                                           90.22% 
Sumber: hasil perhitungan 

 
Tabel 8. Tabel ANAVA Penjatah Volume

Tabel 3. Matriks ortogonal L  Penjatah Volume                    
4

Eksp   
        Parameter                Replikasi (mL)   

                    A              B              Vol. 1           Vol. 2   
1            15             21          20001,19     19999,19 

2            15             27          19996,80     19996,80 
3            40             21          20008,19     20009,19 
4            40             27          20001,80     20000,80 

Sumber: hasil perhitungan 

 
Tabel 4. Matriks ortogonal L Penjatah Harga 

                                                             4   

Eksp   
        Parameter                Replikasi (mL)   

                    A              B              Vol. 1           Vol. 2   

  Source    DF       SS          MS      F hitung    Kontribusi   
 

A          1      20.268    20.26       81.52          20.12% 

       B           1      78.992    78.99      317.72         79.13%   

    Error       1       0.249      0.25                            0.25%   

Total        3      99.508                                          99.5% 
Sumber: hasil perhitungan 
 

 
Nilai Fhitung yang lebih besar dari FTabel 

mengindikasikan  bahwa  parameter   proses  tersebut 

ruh  yang  signifikan  terhadap respon
 
 

 
Sumber: hasil perhitungan
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Hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang digunakan 
 

Tabel 10. Eksperimen Verifikasi

pada  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  distribusi  F        

adalah sebagai berikut: 
Parameter Penjatah Penjatah Tanpa

1. Parameter A (kecepatan aliran) 
           Proses               Volume         Harga        Penjatah  

H0: tidak ada pengaruh parameter A terhadap respon 
A             B 

(L/Min)       °C 

Vol 

(mL) 

Vol 

(mL) 

Vol 

(mL)
 

secara serentak 

H1:  ada  pengaruh  parameter  A  terhadap  respon 
20008,19 20006,19 20003,19 

20009,19 20005,19 20002,19 

secara serentak 40 21 20008,19 20005,19 20002,19 

Kesimpulan: Fhitung > FTabel maka H0 ditolak, artinya   20010,19 20006,19 20003,19 

ada  pengaruh  parameter  kecepatan  aliran  terhadap                                       20009,19      20006,19      20004,19  

respon secara serentak. 

 
2. Parameter B (temperatur lingkungan). 

H0: tidak ada pengaruh parameter B terhadap respon 

secara serentak 

H1:  ada  pengaruh  parameter  B  terhadap  respon 

secara serentak 

Kesimpulan: Fhitung > FTabel, maka H0 ditolak, artinya 

ada   pengaruh   parameter   temperatur   lingkungan 

terhadap respon secara serentak 
 

 
3.3. Efek untuk Signal to Noise Ratio(SNR) 

Efek  tiap  faktor  berdasarkan  SNR ditunjukkan pada 

Rata-rata            20008,99      20005,79      20002,99 

Sumber: hasil perhitungan 

 
Data hasil eksperimen verifikasi menunjukkan bahwa 

volume cairan dapat dicapai dengan rata-rata terbesar 

20,00899 liter. Selanjutnya nilai respon dari hasil 

eksperimen verifikasi dibandingkan dengan data 

eksperimen awal. Perbandingan hasil eksperimen 

verifikasi dengan hasil eksperimen awal ditunjukkan 

pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Perbandingan Hasil Eksperimen 

 
Parameter

Tabel 9.       Pro ses          
Volume           Harga            Tanpa

Tabel 9. Efek untuk SNR A         B             
Vol 

(mL) 

Vol 

(mL) 

Vol 

(mL)

 
Faktor- 

 

        Volume                 Harga               Langsung   20008,19        20006,19        20003,19 

20009,19        20005,19        20002,19
     Level           A            B            A            B            A            B   

 

Level 1      86,01     86,02     86,01     86,02     86,01     86,02 
 

Level 2      86,02     86,01     86,02     86,01     86,02     86,01 

Eksp. 

Ver.        
40       21

 
20008,19        20005,19        20002,19 

20010,19        20006,19        20003,19 

20009,19        20006,19        20004,19

Efek        0,003     0,002     0,003     0,002     0,002     0,004 
 
Eksp. 

Rata-rata       20008,99        20005,79        20002,99 

20001,19        19997,18        19999,19
Rank           1            2            1            2            2            1 Awal       

15       21
 19999,19        19996,18        19998,18

Max          A2         B1         A2         B1         A2         B1 

Sumber: hasil perhitungan 
 

 
Dari  informasi  yang  diperoleh  pada  Tabel  9, maka 

didapat rancangan usulan yaitu A2 dan B1. A2 yaitu 

variabel  respon  Pompa  ukur  BBM kecepatan  aliran 

cepat 40 L/min, serta B1 merupakan variabel respon 

temperatur lingkungan pada temperatur 21 °C 

 
3.4. Eksperimen Verifikasi 

Eksperimen verifikasi dilakukan untuk memvalidasi 

hasil yang telah diperoleh. Eksperimen verifikasi 

dilakukan dengan menggunakan kombinasi seting 

variabel proses yang menghasilkan variabel respon 

terbesar. Eksperimen verifikasi dilakukan dengan lima 

kali replikasi pada masing-masing pengujian  Pompa 

ukur BBM, hasil eksperimen verifikasi dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Rata-rata       20000,19        19996,68        19998,68 

Sumber: hasil perhitungan 

 
Nilai rata-rata volume cairan yang dihasilkan oleh 

eksperimen  verifikasi terbesar  adalah 20008,19 mL, 

lebih besar dari nilai rata-rata volume cairan hasil 

eksperimen awal sebesar 20000,19 mL. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai-nilai kombinasi variabel 

proses   yang   dihasilkan   lebih   baik   dibandingkan 

dengan hasil eksperimen awal kombinasi ke-1. 

 
3.5. Analisis 

Pada hasil eksperimen telah didapatkan pilihan 

pengujian yang paling banyak menghasilkan volume 

cairan  yaitu pengujian  penjatah  volume serta  seting 

parameter  proses  yang menghasilkan  volume cairan 

terbesar. Adapun seting parameter tersebut adalah: 

 Kecepatan aliran cepat 40 L/min 

 Temperatur lingkungan dingin, 21ºC
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Untuk  mengetahui  adanya  perbedaan  antara  hasil 
 

 Kriteria penolakan adalah:

eksperimen verifikasi dengan hasil eksperimen awal, Tolak H 
0, 

jika nilai p < α dan α=5%= 0,05 
-value

maka   dilakukan   validasi   secara   statistik   dengan 

menggunakan  uji kesamaan rata-rata masing-masing 

respon. Data pengujian kesamaan rata-rata dilakukan 

pada respon volume cairan pada pengujian penjatah 

volume yang ditunjukkan pada Tabel 12. 

 
Tabel 12. Data pengujian Kesamaan Rata-rata 

 

 
No 

Volume 

Eksperimen Awal 

Volume 

Eksperimen Verifikasi 

 (mL) (mL) 

1 20001,19 20008,19 

2 19999,19 20009,19 

3 - 20008,19 

4 - 20010,19 

5 - 20009,19 

Sumber: hasil perhitungan 

 
Adapun  langkah-langkah  pengujian  kesamaan  rata- 

rata hasil eksperimen verifikasi dengan hasil 

eksperimen: 

1. Uji normalisasi 

 Hipotesis uji kenormalan data adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 
 Kriteria penolakan adalah: 

Tolak H0, jika nilai p-value < α dan α = 5% = 0,05 

Hasil uji normalisasi ditunjukkan pada Gambar 4 

 Kesimpulan 

 

 
Hasil uji dua variansi menunjukkan bahwa nilai 

p-value = 0.032, lebih besar dari α = 0,05. Sehingga 

hipotesis  awal gagal ditolak.  Dengan  demikian, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume cairan 

dengan menggunakan seting parameter kombinasi 

awal dan rata-rata volume cairan dengan 

menggunakan  seting  parameter  kombinasi 

optimum memiliki variansi yang sama. 

 
3. Uji kesamaan rata-rata (2 sample t-test) 

Hipotesis  pengujian  uji kesamaan rata-rata  semua 

respon adalah: 

 Hipotesis uji kesamaan rata-rata adalah:

H : Volume = Volume
0                        eksperimen awal

H : Volume > Volume
1                        eksperimen awal

 
 Kriteria penolakan adalah:

Gambar 4 Grafik Uji Normalisasi 

 
Dari  Gambar  4  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa 

H ditolak jika nilai p 
0 

 Kesimpulan 

 
-value 

< α dan α = 5%; 0,05

dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh p-value > 

0,15 yang berarti lebih besar dari α = 0,05. Dapat 

diambil  kesimpulan  bahwa  H0  gagal  ditolak  atau 

data pengujian berdistribusi normal. 

 
2. Uji variansi (2 variances) 

Hipotesis pengujian uji kesamaan variansi pada 

respon volume adalah: 

 Hipotesis uji kesamaan variansi adalah: 

H : ��12 = ��22 
0 

H : ��12 ≠ ��22 
1 

 

Two-Sample T-Test and CI: Volume awal; Volume Verifikasi 

 
Two-sample T for Volume awal vs Volume Verifikasi 

 

 
N Mean StDev SE Mean 

Volume awal 2 20000,19 1,41 1,0 

Volume Verifikasi 5 20008,990 0,837 0,37 

 
Difference = mu (Volume awal) - mu (Volume 

Verifikasi) 

Estimate for difference: -8,80 

95% upper bound for difference: -2,06 

T-Test of difference = 0 (vs <): 

T-Value = -8,24 

P-Value = 0,038 

DF = 1
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Dapat disimpulkan bahwa hasil uji rata-rata volume 

cairan diperoleh p-value  dengan nilai 0,038 maka 

nilai p-value lebih kecil dari α 0,05, sehingga 

keputusannya hipotesis awal ditolak. Dengan 

demikian,  bahwa  secara  statistik rata-rata  volume 

cairan dengan menggunakan seting parameter 

kombinasi awal lebih kecil dibandingkan dengan 

volume cairan dengan menggunakan seting 

kombinasi maksimum 

 
4. KESIMPULAN 

 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan 

dapat disimpulkan: 

1. Proses   pengisian   bahan   bakar   minyak   dengan 

penjatah volume merupakan pilihan pengisian yang 

dapat memaksimalkan volume cairan terbesar dari 

semua pilihan pengisian bahan bakar minyak di 

SPBU yaitu 20,0089 liter dengan rata-rata kesalahan 

0,04%. 

2. Seting variabel proses kecepatan aliran cairan pada 

nozzle dengan kecepatan cepat 40 L/min dan pada 

temperatur lingkungan yang paling dingin yaitu 21 

 

°C pada proses pengisian  bahan  bakar minyak di 

SPBU didapatkan volume cairan yang paling besar. 
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Abstrak – Solar cell mempunyai karakteristik keluaran daya yang tidak linier terhadap beban yang diberikan. 
Pada pembebanan terkecil hingga paling besar terdapat variasi tegangan dan arus yang dihasilkan. Diantara nilai 
tersebut terdapat titik daya keluaran maksimum dari solar cell. Namun, solar cell masih belum mempunyai 
kontrol mandiri untuk memaksimalkan daya dari energi matahari tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan daya maksimum dari sebuah solar cell, menggunakan MPPT dengan algoritma penjajak MPP dan 
reflektor serta menyimpannya ke baterai mengunakan dc-dc converter. Metodologi dalam proyek akhir ini 
adalah dengan merancang  dan membuat MPPT yang mampu mencari MPP solar cell dengan menggunakan 
algoritma perturb and observe sebagai kontrol MPPT dan menggunakan reflektor untuk meningkatkan MPPT 
solar cell dengan kontroler Arduino UNO. Dan buckboost converter sebagai penyalur energi dari solar cell ke 

baterai.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan reflektor dan tanpa reflektor. Dari data percobaan dengan 
menggunakan MPPT tanpa reflektor, solar cell SCM60W mampu menghasilkan daya maksimum sampai dengan 
30W. Sedangkan tanpa reflektor menghasilkan daya 40W. Pengujian pengisian ke baterai 12V 7AH, MPPT 
dengan reflektor mampu menyalurkan arus sampai dengan 1,37A. Sedangkan tanpa reflektor arus yang diterima 
baterai 1,14A. Daya keluaran solar cell dengan MPPT dan reflektor naik 30% dan arus yang diterima baterai 
naik 20%. 

 

Kata Kunci : MPPT, solar cell, reflektor, buckboost converter, perturb and observe. 

 

Abstract – Solar cell has non-linear power output characteristics of the given load. At the smallest load to the 

greatest one, there are variations of voltage and current gained. Among these values, there is a point of maximum 

output power from the solar cell. However, the solar cell still do not have self-control tp maximize the power 

from the sun’s energy. This study aims to gained the maximum power from a solar cell, it uses MPPT with MPP 

crawler algorithm and reflector. Also it will save it to battery by using dc-dc converter. Currently, solar cell have 

no standalone control to optimize solar energy. In order to produce maximum power, it needa tool to search the 
maximum power point (MPP) of solar cell that is maximum power point tracker (MPPT). This final project 

methodology is designing a MPPT system which could search MPP of solar cell by using perturb and observe 

algorithm as cpntrol for MPPT and using reflector to boost the MPPT of solar cell with Arduino UNO as 

controller. And buckboost converter as energy distributor from solar cell to battery. The testing is held with and 

without reflector. From MPPT trial without reflector result, SCM60W solar cell is able to produce maximum 

power up to 30W. Meanwhile, the power is 40W without the reflector. The charge testing to the 12V 7AH battery 

with MPPT and reflector is able to distribute current up to 1,37 A. In order without reflector it is distribute 

current up to 1,14A. The solar cell output power with MPPT and reflector have been increase 30% and charging 

current to battery increase 20%. 

 

Keywords : MPPT, solar cell, reflector, buckboost converter, perturb and observe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. PENDAHULUAN 

  
Solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu 
mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. 

Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber 

energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya 

yang berkelanjutan (sustainable) serta jumlahnya yang 

sangat besar. Matahari merupakan sumber energi yang 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan 

energi masa depan setelah berbagai sumber energi 

konvensional berkurang jumlahnya serta tidak ramah 

terhadap lingkungan [5]. 

Solar cell mempunyai karakteristik keluaran daya 

yang dipengaruhi oleh arus dan tegangan kerjanya. 

Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan 

melakukan pembebanan pada keluaran sel surya mulai 

dari beban hubung singkat (short circuit) hingga 

terbuka (open circuit). Pada saat hubung singkat atau 

beban paling kecil, arus maksimum dan tegangan 0V. 

Sebaliknya pada saat terbuka atau beban sangat besar, 

tegangan maksimum dan arus 0A. Pada pembebanan 

terkecil hingga paling besar terdapat variasi tegangan 
dan arus keluarannya. Diantara nilai tersebut terdapat 

titik daya keluaran maksimum dari sel surya[1]. 
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Namun, sampai saat ini solar cell belum mempunyai 

kontrol mandiri unutuk memaksimalkan energi daya 

dari matahari.  

Berhubungan dengan latar belakang di atas, rumusan 

masalah yang dibuat pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membuat konstruksi 

reflektor yang bisa diatur sudutnya secara manual 

2. Bagaimana merancang dan membuat MPPT 

sehingga dapat memaksimalkan daya dari solar 

cell untuk menyimpan dayanya pada baterai 

dengan menggunakan reflektor? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menerapkan algoritma pencari titik daya 

maksimum dari solar cell  untuk mendapatkan 

daya maksimum dari sebuah solar cell, dengan 

menggunakan algoritma perturb and observe dan 

reflektor.  

2. Menyimpan energi dari solar cell ke baterai (aki) 

dengan mengunakan buckboost converter dengan 

arus pengisian 10-20% dari arus total baterai. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Panel Surya 

Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang 

mengubah cahaya menjadi listrik. Mereka disebut 

surya atas matahari atau "sol" karena matahari 

merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat 

dimanfaatkan. Panel surya sering kali disebut sel 

photovoltaic, photovoltaic dapat diartikan sebagai 

"cahaya-listrik". Sel surya atau sel PV bergantung 

pada efek photovoltaic untuk menyerap energi 

matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua 

lapisan bermuatan yang berlawanan [6]. Sel surya atau 

sel photovoltaic, adalah sebuah alat semikonduktor 

yang terdiri dari sebuah wilayah-besar diode p-n 
junction, di mana, dalam hadirnya cahaya matahari 

mampu menciptakan energi listrik yang berguna. 

Pengubahan ini disebut efek photovoltaic [7].  
 

2.2 Rangkaian Ekivalen Panel Surya 

Pada umumnya panel surya atau photofoltaic 

(PV) memiliki rangkaian ekivalen seperti ditunjukkan 

pada gambar 1 dan pemodelan matematis sangat 
diperlukan untuk mengetahui parameter panel surya 

yang digunakan. 

 
Gambar 1: Rangkaian ekivalen PV 

 

Sebuah sel panel surya dapat dimodelkan oleh sebuah 

sumber arus secara paralel dengan dioda. Sebuah 

resistor shunt dan sebuah resistor seri ditambahkan 

untuk model mekanisme kerugian dalam sel panel 

surya. Dari rangkaian ekivalen pada gambar 2.6, yang 

dihasilkan oleh sel panel surya adalah sumber arus 

dikurangi arus yang mengalir melalui dioda dan yang 

mengalir melalui resistor paralel, sehingga dapat 

dituliskan persamaan (1.1) seperti berikut [4] : 

 

    (1)   

 

Dimana IL arus yang dibangkitkan cahaya (A), I0 arus 

saturasi dioda p-n (A), RS merupakan resistor seri 

pada sel PV (), Rsh resistor paralel sel panel surya 

(), a adalah parameter dioda 1  a  2 dan Vt 
tegangan terminal (V) yang dinyatakan seperti 

persamaan (1.2) berikut[4] : 

                                                                  

                                             (2) 

 
Dimana, T merupakan temperatur (K), k konstanta 

Boltzmann (1.3806 x 10-23 J/K) dan q muatan elektron 

(1.6021 x 10-19 C). Rp resistor shunt atau resistor 

paralel menunjukan arus yang bocor (leakage) pada 

sambungan p-n dioda, dimana nilainya untuk panel 

surya modul silikon sekitar 0.1 – 10 m2 [4]. 

Intensitas radiasi matahari tergantung pada posisi 

geografis, waktu, hari tahun, kondisi iklim, komposisi 

atmosfer, ketinggian, dan berbagai faktor lainnya. 

Pada umumnya data informasi tentang karakteristik 

dan kinerja perangkat panel surya sehubungan dengan 

apa yang disebut Standard Test Condition (STC), 
yang berarti intensitas radiasi matahari 1000W/m2 

dengan kondisi suhu pada 25 oC [4]. Pada gambar 

2menunjukan kurva karakteristik I dan V pada panel 

surya. 

 

 
 Gambar 2: Kurva karakteristik I dan V panel surya  

 

Pada kurva di atas Vmp merupakan tegangan 

maksimum dan Imp adalah arus maksimum. Daya 

(watt) yang dihasilkan pada titik MPP perkalian dari 

Vmp dan Imp. Output daya akan berkurang sebagaimana 

tegangan menurun. Arus dan daya output dari 

kebanyakan panel surya menurun sebagaimana 

tegangan meningkat melebih maximum power point. 

Open Circuit Voltage (Voc), adalah tegangan 

maksimum yang dapat dicapai panel surya pada saat 
tidak adanya arus (current), sehingga daya yang 

dihasilkan adalah 0 watt. Short Circuit Current (Isc), 

adalah arus maksimum keluaran dari panel surya tanpa 

ada resistansi atau short circuit. Daya pada Isc adalah 

0 watt. 

 

115

https://2.bp.blogspot.com/-5_Z-kyfJRdo/V9Qk9LhNcEI/AAAAAAAAADQ/0fcO4zSGj-c9NLPO3lZq3egIoCcyi7VVgCLcB/s1600/Rangkaian+Ekivalen+PV.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-jD0L_yZROPs/V9QmPYJ03qI/AAAAAAAAADk/FURyTYTw_TcOEYGYRJ4TSmSv7JlxjL28QCLcB/s1600/Kurva+karakteristik+PV.jpg


 

2.3 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 
Maximum Power Point Tracking (MPPT) merupakan 

sebuah sistem elektronik yang dioperasikan pada 

sebuah panel surya (solar cell) sehingga panel surya 

tersebut bisa menghasilkan daya maksimum. MPPT 

digunakan untuk mendapatkan nilai arus dan tegangan 

yang optimal, sehingga bisa didapat daya keluaran 

yang maksimal. 

Cara kerja MPPT adalah dengan menaikkan atau 

menurunkan tegangan untuk mendapatkan nilai daya 
yang maksimal, seperti pada gambar 3. Adapun yang 

bertugas untuk menaikan dan menurunkan tegangan 

adalah rangkaian buckboost converter, yang 

merupakan salah satu jenis dc-dc converter. 

 

Gambar 3: Cara Kerja MPPT 

 

2.4 Buckboost Converter 

Buckboost converter sebagai salah satu regulator 

mode pensaklaran menghasilkan tegangan keluaran 

yang lebih kecil atau lebih besar dibanding tegangan 

masukannya [2]. 

Gambar 4: Rangkaian Buckboost Converter  

 

Prinsip kerja dari rangkaian buckboost converter di 

atas dibagi menjadi 2 mode. Pada saat mode pertama, 

yaitu mosfet yang pada gambar ditulis switch Q1 

dalam keadaan ON sehingga arus input akan melalui 

induktor L dan mosfet Q1 karena diode Dm mendapat 

bias mundur. Pada saat mode kedua, yaitu mosfet Q1 

dalam keadaan OFF, arus dari induktor L akan 

mengalir ke kapasitor C kemudian ke Dm dan beban. 

Dalam hal ini energi yang tersimpan di dalam induktor 
L akan ditransfer ke beban sehingga arus induktor 

akan berkurang sampai mosfet Q1 dalam siklus ON 

berikutnya [2]. 

 

2.5 Algoritma kontrol MPPT (P&O) 

Algoritma ini mempunyai struktur yang 

sederhana dan sedikit parameter yang digunakan. Ia 

bekerja dengan  mengganggu tegangan keluaran solar 

cell secara berkala dengan menaikkan atau 

menurunkannya dan membandingkannya dengan nilai 

daya terukur sebelumnya. Jika hasil perturbation 

(gangguan) lebih besar dari nilai sebelumnya maka 

gangguan selanjutnya  dilakukan  dengan  menaikkan  

tegangan  keluran solar cell dan demikian juga 

sebaliknya. Dengan cara ini  algoritma akan mencari 

puncak daya secara terus menerus [1]. 

Gambar di bawah ini menujukkan adanya 3 titik  daya. 

Pertama dP/dV >0 merupakan titik daya yang berada 

sebelum titik puncak. Kedua untuk dP/dV =0 

merupakan titik daya puncak. Dan terakhir ialah 
dP/dV<0 dimana titik ini berada setelah titik puncak 

daya [1]. 

 

 
Gambar 5:  dP/dV pada titik yang berbeda pada karakteristik 

daya solar cell 

 

2.6 Reflektor 

Untuk  memaksimalkan  energi  listrik yang  diperoleh  

dari  modul solar  cell,  salah  satu  teknik  yang  dapat  

diterapkan  adalah  dengan menambah  luas  

permukaan  tangkap  sinar  matahari  pada  sisi  
bidang  modul solar  cell dengan pemanfaatan  cermin  

datar  yang  berfungsi  sebagai reflector sinar  

matahari [3]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Rancangan Sistem 

Perancangan sistem “MPPT Solar Cell Menggunakan 

Algoritma Perturb and Observe dan Buckboost 

Converter untuk Pengecasan Baterai dengan Reflektor  

untuk Peningkatan Daya Solar Cell” dapat dilihat 
pada gambar 4.1. 
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Gambar 6:  Rancangan Sistem MPPT Solar Cell dengan 
Reflektor 

 

3.2 Perancangan dan Pembuatan Konstruksi  

  Reflektor 

Perancangan reflektor dimulai dengan mengambil data 

dimensi solar cell yang akan digunakan dalam proyek 

akhir ini. Setelah data tersebut diperoleh, maka 

didesain konstruksi reflektor untuk solar cell dengan 
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menggunakan Software AUTO CAD. Rancangan 

reflektor solar cell dapat dilihat pada gambar 4.2, 

gambar 4.3, dan gambar 4.4. 

 
Gambar 7:  Rancangan Reflektor Tampak Samping 

 

 
Gambar 8:  Rancangan Reflektor Tampak Atas 

 

 
Gambar 9:  Rancangan Reflektor Tampak 3 Dimensi 

  

Pembuatan konstruksi reflektor solar cell dengan 

menggunakan bahan dari hollow aluminium 20mm x 
20mm.   Besi hollow merupakan besi yang berbentuk 

pipa kotak. Pemilihan hollow aluminuim ini karena 

ringan dan kuat. Konstruksi reflektor dapat diatur 

sudutnya secara manual mulai dari 0 s.d 90 derajat dan 

90 s.d 180 derajat. Sedangkan bahan reflektornya 

menggunakan  cermin datar karena dapat 

memantulkan cahaya matahari dengan baik. Sehingga 

intensitas cahaya matahari yang diterima solar cell 

menjadi maksimal. Hasil dari pembuatan konstruksi 

reflektor solar cell tersebut dapat dilihat pada gambar 

11 dan gambar 10. 

 

 
Gambar 10: Konstruksi Reflektor Solar Cell dengan Sudut 

0° dan 180° 

 

 
Gambar 11:  Konstruksi Reflektor Solar Cell dengan sudut 

45° dan 135° 

 

3.2 Pengujian Panel Surya dengan Reflektor 

Pengujian solar cell dilakukan dengan melihat data 

spesifikasi pada solar cell. Proses pengambilan data 

arus dan tegangan dilakukan untuk mendapatkan 

karakteristik V-I dan P-V dari solar cell yang 

digunakan dalam proyek akhir ini. 

Data spesifikasi dari solar cell dan gambar pengujian 

solar cell dapat dilihat pada tabel 4.1 dan gambar 4.1. 

 
Tabel 1: Data Spesifikasi Solar Cell 

Model  Type SCM 60W 

Maximum Power 60W 

Maximum Power Voltage 19,4A 

Maximum Power Current 3,19A 

Open Circuit Voltage 23,6V 

Short Circuit Current 3,40A 

 

Beban yang digunakan untuk pengambilan data arus 

dan tegangan pada solar cell menggunakan resistor 

beban yang berbeda-beda nilai resistansinya. 
Pengambilan data tegangan dengan menggunakan 

voltmeter digital dan data arus menggunakan 

amperemeter digital. Dari data hasil pengukuran arus 

(I) dan tegangan (V) tersebut didapatkan nilai daya 

(P). Selanjutnya, nilai daya (P) tersebut digunakan 

untuk mencari  Maximum Power Point (MPP) atau 

nilai daya maksimal  dari sebuah solar cell. Pengujian 

dilakukan tanpa reflektor cermin dan menggunakan 

reflektor cermin pada sudut 45°, 60° dan 75°. 

Pengujian dilakukan pada pukul 11.00 WIB  dengan 

sudut elevasi solar cell diatur tegak lurus terhadap 

matahari. Pengaturan sudut elevasi solar cell tegak 
lurus terhadap matahari tersebut supaya intensitas 

cahaya matahari tegak lurus terhadap solar cell. Hasil 

pengukuran arus dan tegangan solar cell tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2, 3, 4 dan 5. 

 
Tabel 2: Data Hasil Pengujian Solar Cel  Tanpa Reflektor 

Pada Pukul 11.00 

Resistansi 
(R) 

Tegangan   
(V) 

Arus       
(I) 

Daya    
(P) 

 V A W 

0 0 3,1 0 
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10 16,8 1,677 28,2 

20 17,99 0,899 16,2 

30 18,38 0,612 11,2 

40 18,57 0,463 8,6 

50 18,68 0,372 6,9 

60 18,76 0,311 5,8 

70 18,8 0,268 5,0 

80 18,84 0,235 4,4 

90 18,88 0,209 3,9 

100 18,9 0,188 3,6 

200 19 0,095 1,8 

300 19,05 0,063 1,2 

400 19,07 0,047 0,9 

0 19,1 0 0 

 
Tabel 3: Data Hasil Pengujian Solar Cel  Menggunakan 

Reflektor dengan sudut 45° Pada Pukul 11.00 

Resistansi 
(R) 

Tegangan  
(V) 

Arus       
(I) 

Daya    
(P) 

 V A W 

0 0 3,16 0 

10 17,05 1,7 29,0 

20 18,24 0,91 16,6 

30 18,63 0,62 11,6 

40 18,83 0,469 8,8 

50 18,94 0,377 7,1 

60 19,02 0,316 6,0 

70 19,1 0,272 5,2 

80 19,17 0,239 4,6 

90 19,2 0,212 4,1 

100 19,24 0,192 3,7 

200 19,37 0,096 1,9 

300 19,42 0,064 1,2 

400 19,45 0,048 0,9 

0 19,52 0 0 

 
Tabel 4: Data Hasil Pengujian Solar Cel  Menggunakan 

Reflektor dengan sudut 60° Pada Pukul 11.00 

Resistansi 
(R) 

Tegangan (V) Arus (I) Daya (P) 

 V A W 

0 0 3,54 0 

10 17,54 1,752 30,7 

20 18,58 0,928 17,2 

30 18,93 0,63 11,9 

40 19,1 0,476 9,1 

50 19,2 0,382 7,3 

60 19,27 0,33 6,4 

70 19,32 0,275 5,3 

80 19,35 0,241 4,7 

90 19,38 0,214 4,1 

100 19,4 0,193 3,7 

200 19,49 0,097 1,9 

300 19,53 0,064 1,2 

400 19,54 0,048 0,9 

0 19,57 0 0 

 
Tabel 5: Data Hasil Pengujian Solar Cel  Menggunakan 

Reflektor dengan sudut 75° Pada Pukul 11.00 

Resistansi 
(R) 

Tegangan   
(V) 

Arus             
(I) 

Daya  
(P) 

 V A W 

0 0 3,05 0 

10 17,52 1,1751 20,6 

20 18,67 0,934 17,4 

30 19,05 0,635 12,1 

40 19,23 0,48 9,2 

50 19,33 0,386 7,5 

60 19,39 0,322 6,2 

70 19,43 0,277 5,4 

80 19,46 0,243 4,7 

90 19,5 0,216 4,2 

100 19,53 0,195 3,8 

200 19,66 0,098 1,9 

300 19,7 0,065 1,3 

400 19,7 0,049 1,0 

0 19,76 0 0 

 

Dari dari hasil pengujian solar cell di atas akan 

diperoleh karakteristik antara I-V dan P-V dari solar 

cell yang diuji tanpa ataupun dengan reflektor seperti 

yang ditunjukkan gambar grafik 13 dan 14. 
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Gambar 12: Grafik Kurva Karakteristik I- V 
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Gambar 13: Grafik Kurva Karakteristik P-V 

 

Dari data hasil pengukuran dan grafik di atas dapat 

dilihat bahwa dengan pembebanan resistor dengan 
nilai resistansi yang berbeda-beda pada solar cell 

didapatkan MPP tanpa reflektor 28,2W. Sedangkan 

dengan menggunakan reflektor dengan sudut  45°, 60° 

dan 75° maka diperoleh nilai MPP masing-masing 

29W, 30,7W dan 20,6W. Dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan reflektor dengan sudut 60° 

diperoleh MPP terbesar yaitu 30,7W. Dengan 

demikian untuk memaksimalkan daya output solar 

cell maka reflektor harus diposisikan pada sudut 60° 

karena pada posisi sudut 60° tersebut 

shading/bayangan reflektor tidak menutupi permukaan 

solar cell. Sehingga  pantulan intensitas cahaya 
matahari yang diterima solar cell menjadi maksimal 

dan daya keluaran solar cell akan menjadi maksimal 

dengan menggunakan reflektor. 
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3.2 Pengujian Sistem MPPT  

Pengujian sistem MPPT untuk menguji apakah sistem 

MPPT bekerja dengan baik. Pengujian dilakukan pada 

pukul 11.45 s.d 12.15 untuk mendapatkan sudut 

elevasi matahari tegak lurus dengan solar cell. 
Pengujian ini dilakukan dengan 2 tahap pengujian 

yaitu 

 Tahap pertama pengujian sistem tanpa 

MPPT dengan menggunakan reflektor dengan 

sudut reflektor satu dan dua adalah 0° dan 180° 

(dengan kata lain tanpa reflektor); 30° dan 150°; 

45° dan 135°; 60° dan 120°; 75° dan 105°. 

 Tahap kedua pengujian sistem MPPT 

dengan menggunakan reflektor dengan sudut 

reflektor satu dan dua adalah 0° dan 180° (dengan 

kata lain tanpa reflektor); 30° dan 150°; 45° dan 
135°; 60° dan 120°; 75° dan 105°. 

Data hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dan 

tabel 7. 
Tabel 6:  Daya Keluaran Solar Cell  Tanpa MPPT Pada 

Pukul 11.45-12.15 

Sudut 
Reflektor 

Satu 

Sudut 
Reflektor 

Dua 

Daya 
Keluaran 
Solar Cell 

Tanpa 
MPPT 

Arus 
Pengecasan 

Aki 

(°) (°) (W) (A) 

0 180 20 0,85 

45 135 21 0,9 

60 120 22 0,93 

 
Tabel 7:  Daya Keluaran Solar Cell  dengan MPPT Pada 

Pukul 11.45-12.15 

Sudut 
Reflektor 

Satu 

Sudut 
Reflektor 

Dua 

Daya 
Keluaran 

Solar Cell 
dengan 
MPPT 

Arus 
Pengecasan 

Aki 

(°) (°) (W) (A) 

0 180 30 1,14 

45 135 35 1,3 

60 120 40 1,37 

 

Dari tabel 6 dan 7 di atas jika sistem MPPT dijalankan 

tanpa reflektor, maka sistem MPPT bisa 

memaksimalkan daya keluaran solar cell sebesar 
30W. Sedangkan jika tanpa menggunakan sistem 

MPPT, maka daya maksimal keluaran solar cell 

sebesar 20W. Ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan MPPT daya keluaran solar cell akan 

maksimal. Dan arus pengecasan juga mengalami 

kenaikan 40% dengan menggunakan MPPT. 

Jika sistem MPPT dijalankan dengan menggunakan 

reflektor, maka sistem MPPT bisa memaksimalkan 

daya keluaran solar cell sebesar 40W dengan sudut 

reflektor sebesar 60°. Sedangkan jika sistem 

dijalankan tanpa MPPT dan menggunakan, maka daya 
maksimal keluaran solar cell sebesar 22W dengan 

sudut reflektor 60°. Ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan reflektor dengan sudut 60° sistem 

MPPT daya keluaran solar cell akan maksimal. Dan 

arus pengecasan juga mengalami kenaikan 50% 

dengan menggunakan MPPT dengan sudut reflektor 

60°. 

 

4. KESIMPULAN 

 

1. Dalam pengujian karakteristik solar cell, reflektor 

yang dirancang pada solar cell dengan sudut 60° 

merupakan posisi terbaik untuk MPP keluaran 

solar cell sampai dengan 30,7W. Jika tanpa 

reflektor MPP daya output-nya adalah 28,2W. 
2. MPPT dengan algoritma perturb and observe 

dapat mencari titik MPP sampai dengan 30W 

dengan arus pengisian baterai sebesar 1,14A jika 

tanpa menggunakan reflektor. Jika menggunakan 

reflektor dengan sudut 60° arus pengisian baterai 

sampai dengan 1,37A atau naik 20% dan daya 

keluaran solar cell sampai dengan 40W atau naik 

33%. 

3. Jika menggunakan reflektor dengan sudut 60° dan 

tanpa menggunakan MPPT arus pengecasan aki 

turun menjadi 0,93A atau turun 50% dari 1,4A dan 
daya keluaran solar cell turun menjadi 22W atau 

turun 80% dari 40W. 

4. Arus yang masuk ke aki ini sesuai dengan 

kebutuhan arus pengecasan aki 12V 7AH sebesar 

10% s.d 20% dari kapasitas arus aki yaitu 0,7A s.d 

1,4A. Dengan menggunakan MPPT dengan 

reflektor pada sudut 60° akan memaksimalkan arus 

pengecasan aki 12V 7AH yaitu 1,37A. 
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Abstrak - Kontroler PID adalah kontroler berumpan balik yang populer di dunia industri. Kontroler PID terbukti 

dapat memberikan performansi kontrol yang baik meski mempunyai algoritma sederhana dan mudah dipahami. 

Namun,  permasalahan yang paling umum dalam penggunaan sistem kontrol ini adalah dalam penetapan 

konstanta pada masing-masing kontroler atau tuning. Proyek ini mencoba menerapkan advanced PID tuning 

yang didalamnya melibatkan beberapa metode tuning untuk mendapatkan performansi terbaik pada suatu sistem 

atau plant yang bersifat labil atau critically stable seperti pada pengontrolan ketinggian bola pingpong. Metode  

tuning  yang digunakan dan dibandingkan adalah Ziegler-Nichols (ZN) dan Chien-Hrones-Reswick (CHR). 

Proses tuning dan monitoring dilakukan secara real time menggunakan media Simulink – Arduino. Berdasarkan 

hasil percobaan diperoleh bahwa metode CHR menghasilkan perfomansi yang lebih baik dibandingkan dengan 
metode ZN. Dengan menggunakan ZN dihasilkan secara berurutan overshoot, rise time, settling time dan steady 

state error sebesar 48%, 0.85s, 3.8s dan ±2cm, sedangkan pada CHR dihasilkan secara berurutan overshoot, rise 

time, settling time dan steady state error sebesar 14%, 1.15s, 1.4s, dan ±1cm. 

 

Kata kunci : PID, Tuning, Simulink, ZN, CHR 

 

Abstract - PID controller is the most popular feedback controller in industry. It has been known that PID 

controller is capable to provide a good control performance despite having a simple algorithm and easy to 

understand. However, the most common problem of using this control system is that it is difficult to stipulate the 

most appropriate constants to each controller or tuning. This project implemented advanced PID tuning which 

involves several tuning methods to acquire best performance on system or plant which is volatile or critically 

stable such as controlling height levitation pingpong ball. The tuning methods used and compared were Ziegler-
Nichols (ZN) and Chien-Hrones-Reswick (CHR). Tuning process and monitoring were performed in real time 

using Simulink-Arduino. Based on experimental result, CHR method gave better performance compared to ZN 

method. ZN resulted in overshoot, rise time, settling time, and steady state error of 48%, 0.85s, 3.8s, and ±2cm 

respectively, while CHR method resulted in overshoot, rise time, settling time, and steady state error of 14%, 

1.15s, 1.4s, and ±1cm respectively. 

  

Keywords: PID, Tuning, Simulink, ZN, CHR 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
PID merupakan salah satu jenis kontroler yang sering 

digunakan dalam dunia elektronika. Tak dapat 

dipungkiri, sampai saat ini kontrol PID (Proporsional 

Integral Derivative) merupakan satu-satunya strategi 

yang paling banyak diadopsi pada pengontrolan proses 

industri. Berdasarkan survey, 97% industri yang 

bergerak dalam bidang proses (seperti industri kimia, 

pulp, makanan, minyak dan gas) menggunakan PID 

sebagai komponen utama dalam pengontrolannya. 

Kepopuleran PID sebagai komponen kontrol proses 

dilatarbelakangi terutama oleh kesederhanaan struktur, 
serta kemudahan dalam melakukan tuning parameter 

kontrolnya[1]. Namun terkadang masih terjadi 

kesulitan dan kesalahan yang terjadi dalam  proses 

tuning pada saat penerapannya. Disamping itu, tidak 

semua semua plant yang ada diindustri itu bersifat 

stabil dan dapat dimodelkan secara matematika, 

sehingga untuk plant yang memiliki karakteristik unik 

maka cara tuning-nya pun unik. Untuk plant yang 

memiliki karakteristik unik metode tuning simple 
seperti trial and error tidak cocok digunakan sehingga 

dibutuhkan metode khusus. Proyek ini akan mencoba 

menerapkan metode tuning Ziegler-Nichols dan 

metode tuning Chien-Hrones-Reswick dengan alat 

peraga berupa sebuah height levitation pingpong ball 

sebagai plant dengan karakterisasi unik. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kontroler PID 

Kontroler PID merupakan kontroler dengan 3 

parameter yaitu P=proporsional gain, I=integral gain, 

dan D=derivative gain. Ketiga parameter dari PID 

memiliki fungsi masing masing dalam sistem kontrol, 

penggunaanya juga mudah dan efektif[2]. Rangkaian 

standar sistem kontrol PID dapat dilihat pada gambar 
1. 
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Gambar 1 :  Rangkaian Standar Sistem Kontrol PID 

Transfer function pada kontroler PID dapat didefinisikan 
dengan persamaan : 

𝐿(𝑠) = 𝐾𝑝+ 𝐾𝑖
1

𝑠
+ 𝐾𝑑

𝑠
𝑠

𝑁
+1

                 (1) 

Dimana Kp adalah proportional gain, Ki adalah integral 
gain, Kd adalah derivative gain, s adalah frekuensi bilangan 
kompleks, N adalah koefisien bilangan kompleks, dan 
s/(s/n)+1 akan dijadikan differentiator ideal jika nilai N 
besar[2]. 
Untuk sistem dengan umpan balik, bentuk kontinyu dari 

kontroler PID dapat didefinisikan dengan persamaan: 

𝑈(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
+𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
          (2) 

Dimana U(t) dalah output PID dan e(t) adalah error sistem 

yang merupakan selisih antara set point dan output. 
 

2.2 Rancangan Rangkaian Kontrol 

Gambar 2 merupakan gambar blok diagram rangkaian 

kontrol yang dibuat. 

 

Gambar 2 : Blok Diagram Rangkaian Kontrol 

 

2.3 Rancangan Program 

Program yang digunakan akan dirancang 

menggunakan software MATLAB 2016 + 

SIMULINK. Gambar 3 merupakan gambar dari 

program MATLAB SIMULINK yang dibuat. 

Gambar 3 : Rancangan Program Pada MATLAB 
SIMULINK 

2.4 Metode Tuning PID  

Tuning bertujuan untuk mendapatkan kinerja sistem 

sesuai spesifikasi perancangan[3]. 

Pengujian alat akan menggunakan metode tuning PID 

yang popular digunakan  sebagai berikut : 

1. Metode Ziegler-Nichols 

2. Metode Chien-Hrones-Reswick (C-H-R) 

 

Pemilihan metode diatas didasari oleh plant yang 

digunakan bersifat critically stable. 

 

2.4.1 Metode Ziegler-Nichols 

Metode Ziegler-Nichols (ZN) merupakan metode yang 

umum digunakan dalan tuning PID kontroler[4]. 

Meski metode ini dipublikasikan pada tahun 1940 

namun masih digunakan secara luas. Metode step 
response berdasarkan pada step response pada 

rangkaian open loop suatu plant[5]. Terdapat 2 cara 

penentuan nilai PID menggunakan metode Ziegler-

Nichols antara lain : 

-Metode Step Response 

Metode ini merupakan metode yang digunakan pada 

sistem yang open loop. Sistem akan di trigger 

menggunakan sinyal step kemudian dari hasil output 

sistem akan di dapatkan nilai K, L, T dan a=K(L/T). 

 

 
Gambar 4 : Permodelan Sistem dan Output Dengan Metode 

Step Response Ziegler-Nichols 

Dimana K adalah nilai output tertinggi sistem, L 

adalah dead time, dan T adalah waktu tunda sistem 

hingga mencapai 63% kesetabilan. Setelah didapatkan 

nilai K, L, T, dan a maka barulah dapat ditentukan 

nilai PID menggunakan tabel 1 

Tabel 1 PID dengan metode Step response 
Tipe pengontrol Kp Ti Td 

P T/L ~ 0 

PI 0.9 T/L L/0.3 0 

PID 1.2 T/L 2L 0.5L 

    

-Metode Osilasi  

Metode ini digunakan pada sistem yang close loop. 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah nilai I 

dan D pada sistem menjadi 0, kemudian nilai Kp akan 

disetting hingga sistem berosilasi terus menerus. 

 

121



 
Gambar 5 : Permodelan Sistem dan Output Dengan Metode 

Osilasi ZN 

Dari kurva output sistem akan didapatkan nilai Kp 

yang merupakan ultimate gain(Ku), Pu yang 
merupakan Ultimate Period. Kedua nilai yang 

diperoleh akan digunakan untuk menentukan nilai PID 

sesuai tabel 2. 

Tabel 2 PID dengan metode Osilasi 
Tipe pengontrol Kp Ti Td 

P 0.5 Ku   

PI 0.45 Ku ½ Pu  

PID 0.6 Ku 0.5 Pu 0.125 Pu 

PID with no 

overshoot 

0.2 Ku Pu/2 Pu/3 

 

2.4.2 Metode Chien-Hrones-Reswick (C-H-R) 

Metode C-H-R merupakan modifikasi dari metode 

Ziegler Nichols[6], metode ini diciptakan oleh Chien-

Hrones-Reswick pada tahun 1952 yang mana 

menghasilkan kompensator yang lebih baik untuk 

aplikasi proses kontrol. 

Metode C-H-R memanfaatkan Metode Open Loop ZN 

yang menggunakan step response untuk menentukan 

nilai K, L, T dan a=K(L/T) 

 
Gambar 6 : Hasil Metode Step Response 

Nilai yang di dapatkan kemudian dapat di hitung 

menjadi nilai P, I, D uuntuk kontroler dengan tabel 3 

Tabel 3 Tabel metode C-H-R 
Overshoot 0% 20% 

Tipe Disruption Guide  Disruption Guide 

Kp 0.95/a 0.6/a 1.2/a 0.95/a 

Ti 2.4L T 2L 1.35T 

Td 0.42.L 0.5L 0.42L 0.47L 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rancangan Alat Peraga 

Alat peraga berupa tabung transparan dimana pada 

bagian bawah tabung dipasang sebuah blower untuk 

meniup bola pingpong dalam tabung  hingga berada 

pada posisi stabil yang diinginkan. Gambar 7 

merupakan gambar rancangan alat peraga yang dibuat. 

140cm

50cm

35cm

45mm

C

D

E

A

B

 

Gambar 7 : Rancangan Alat, (A)Tabung Transparan, (B)Box 
Kayu, (C)Sensor Ultrasonic, (D)Blower, (E)Box Rangkaian 

Kontrol 

3.2 Hasil Uji Coba Metode Ziegler-Nichols 

Untuk penentuan nilai awal akan digunakan metode 

osilasi dari ZN untuk mendapatkan nilai Ku dan Pu. 

Dari sistem yang dijalankan menggunakan metode 

osilasi Ziegler-Nichols didapatkanlah grafik seperti 

pada gambar 8. 

 
Gambar 8 : Grafik Hasil Metode Osilasi 

Dari grafik pada gambar 8 didapatkan nilai Ku=2.7 

dan Pu=0.445. Setelah nilai Ku dan Pu diproses sesuai 

rumus pada tabel 2, maka didapatkan nilai Kp=0.54, 

Ki=2.426966292134831, Kd=0.0801. 

Ketika kontroler disetting menggunakan nilai PID 
tersebut maka akan menghasilkan grafik pada gambar 

9. 

 
Gambar 9 : Grafik Hasil Metode Ziegler-Nichols 

Dari grafik pada gambar 9 didapatkan nilai 

overshoot=48%, rise time 0.85s, settling time= 3.8s, 

steady state error= ±2cm, output yang dihasilkan 

menggunakan metode ZN sudah cukup bagus dimana 

sistem memiliki rise time 0.85s dan mencapai 

kestabilan dalam waktu 3.8s dan steady state error 
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±2cm, namun overshoot yang dihasilkan masih cukup 

besar yakni 48%. 

 

3.3 Hasil Uji Coba Metode C-H-R 

Untuk penentuan nilai awal digunakan metode step 

response dari ZN untuk mendapatkan nilai K, L, T, 

dan a. Pertama, program sistem kontrol yang dibuat 

akan diubah menjadi open loop seperti pada gambar 

10. 

 
Gambar 10 : Program Sistem Kontrol Open Loop 

Setelah itu sistem akan dijalankan dengan set point 40 

untuk mendapatkan grafik FOTD seperti pada gambar 

11. 

 

Gambar 11 : Grafik FOTD metode step response 

Dari grafik FOTD pada gambar 11 didapatkan nilai 

K=0.92, L=0.3, T=1.05, dan a=0.2628571428571429, 

nilai yang didapat diproses dengan rumus pada tabel 3 

maka didapatkan nilai Kp=3.614130434782608, 

Ki=1.47, Kd=0.141. 

Ketika kontroler disetting menggunakan nilai PID 

tersebut maka akan menghasilkan grafik pada gambar 

12. 

 
Gambar 12 : Grafik Hasil Metode C-H-R 

Dari grafik pada gambar 12 didapatkan nilai 

overshoot=14%, rise time 1.15s, settling time= 1.4s, 

steady state error=±1cm, output yang dihasilkan 

menggunakan metode C-H-R lebih bagus 

dibandingkan dengan metode ZN meskipun memiliki 

rise time yang lebih lama dibandingkan dengan 

metode ZN namu metode C-H-R lebih cepat mencapai 

kestabilan dan juga memiliki steady state error yang 

lebih kecil yakni ±1cm. 

 

Tabel 4 Perbandingan output hasil tuning 
Output Metode Tuning 

 ZN CHR 

Overshoot 48% 14% 
Rise time 0.85s 1.15s 

Settling Time 3.8s 1.4s 
Steady state 

Error 
±2cm ±1cm 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 

untuk sistem kontrol PID yang digunakan pada alat 

peraga height levitation pingpong ball, metode tuning 

ZN dan C-H-R dapat diimplementasikan pada sistem. 
Metode tuning ZN menghasilkan output dengan 

overshoot 48%, rise time 0.85s, settling time 3.8s dan 

steady state error ±2cm, sedangkan metode tuning 

CHR menghasilkan output dengan overshoot 14%, 

rise time 1.15s, settling time 1.4s dan steady state 

error ±1cm. Dari hasil tersebut, meskipun memiliki 

rise time yang lebih lama namun metode tuning CHR 

lebih unggul digunakan pada alat peraga height 

levitation pingpong ball dibandingkan dengan metode 

tuning ZN.  
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Abstrak  –  Air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap mahluk hidup. Sumber air dapat diperoleh dari berbagai 
media salah satunya didapatkan dari PDAM. Distribusi air melalui PDAM masih menggunakan teknologi meter 

air yang terbilang konvensional. Penyesuaian kondisi saat ini maka dilakukan penelitian pengembangan 

rancangan sistem kontrol berupa penggunaan metode pulsa yakni “ Pengembangan Sistem Alat Water Meter 

Prabayar Menggunakan Android Berbasis Arduino”. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan 

konsumen dalam pembelian dengan metode pulsa prabayar memanfaatkan pengisian token pulsa berbasis 

aplikasi  Android dan bluetooth  yang  terhitung otomatis  pada display LCD jumlah pulsa dan penggunaan air 

dengan  keamanan  Card RFID .  Metode pengumpulan data secara primer  berdasarkan  survey yang  dilakukan  

kepihak  PDAM dimana nilai  standarisasi  pemakaian dan  nilai yang akan dibayarkan  sesuai  nominal yang 

ditetapan, secara data skunder hasil  penggunaan dan pembayaran berdasarkan seberapa besar  jumlah 

pemakaian. Dari hasil perhitungan yang dibandingkan pada hasil pengukuran dengan faktor debit air yang  tinggi 

melalui sensor 0,051liter/detik terbaca nilai error 1,2% dalam 1 liternya , pembacaan penggunaan air harus sesuai 

dengan jumlah hitungan pulsa yang terhitung otomatis dengan hasil kapasitas perliter kurang dari 5% error. 

 

Kata Kunci : Android, Bluetooth, Display LCD, Card RFID 

  

Abstract - Water is a staple for every living thing. Water sources can be obtained from various media, one of 

which is obtained from PDAM. Water distribution through PDAM is still using conventional water meter 

technology. Adjusted from the current conditions, the research was done to develop the design of control system 

in the form of the use of pulse method that is "Development of Prepaid Water Meter System Using Arduino 
Based Android". The purpose of this study is expected to facilitate consumers in the purchase by the method of 

prepaid pulse utilizing charging token pulses based on Android applications and bluetooth automatically 

calculated on the LCD display the number of pulses and water usage with RFID Card security. The primary data 

collection method is based on survey conducted by PDAM side which is the value of standardization of usage 

and the value to be paid in accordance with the nominal stipulated, the secondary data of usage and payment 

based on the amount of usage. From the results of the calculations compared to the measurement results with a 

high water discharge factor through the 0.051 liter / second sensor read error rate of 1.2% in 1 liter, the reading 

of water usage must be in accordance with the number of automatic counted pulses with the result of perliter 

capacity less than 5 % error. 

 

Keywords:  Android, Bluetooth, Display LCD, Card RFID 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Sumber air yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari - 

hari merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

setiap mahluk hidup, individu maupun masyarakat 

luas, sumber air dapat diperoleh dari berbagai media 

salah satunya perusahaan PDAM diwilayah kota 

umumnya maupun diperkampungan kecil di setiap 

provinsi. Pihak penyedia kebutuhan air saat ini masih 
mengunakan teknologi yang terbilang konvensional 

dari perusahaan penyedia sumber air (PDAM), 

sehingga hal ini masih tergolong belum maksimal 

penggunaannya,sehingga tidak mudah pengguna 

mengetahui pemakaian dikarenakan nilai pembacaan 

yang tidak tentu atau belum akurat. 

Masalah yang dapat diambil akan hal tersebut, 

pengunaan teknologi lama (konvensional) dinilai 

masih belum memenuhi kebutuhan secara efisien, 

disesuaikan dari kondisi saat ini maka dilakukan 

penelitian pengembangan rancangan sistem kontrol 

berupa penggunaan metode pulsa. Dengan kata lain 

jumlah perhitungan secara analog akan dikonversi 

menjadi pembacaan digital yang lebih presisi nilainya 

dan pembayaran jumlah kapasitas yang digunakan. 

Kemudian petugas survey tidak perlu menentukan 
pembacaan real ataupun penggenapan jumlah 

pemakaian normal bahkan yang berdampak negatif 

dengan penggunaan sirkulasi yang lebih tinggi. 

Sehingga tidak akan ada laki kesalahan dan petugas 

tidak perlu mencatat jumlah pemakaian setiap 

bulanya.
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1.1 RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah pada proyek akhir ini adalah 

merancang sebuah sistem kontrol Alat Water Meter 

Prabayar menggunakan Android. Adapun rumusan 

masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara memudahkan konsumen saat 

pembelian  pulsa dan menghitung pemakaian air 

sesuai jumlah rupiah yang dibayarkan? 

 

2. Bagaimana cara penggunaan sistem pulsa tersebut 

aman digunakan ke pihak konsumen? 
 

3. Bagaimana cara menghitung pulsa dan 

penggunaan air yang sesuai jumlah volume 

perliter pemakaian yang terukur? 

 

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan dalam penyusunan proyek akhir ini ada 

beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya 

adalah:  

1. Memudahkan konsumen dalam pembelian dengan 

metode pulsa prabayar memanfaatkan pengisian 

token pulsa berbasis aplikasi Android yang 
terhitung otomatis pada display LCD jumlah pulsa 

dan penggunaan air. 

 

2. Keamanan sistem komunikasi memanfaatkan 

aplikasi Android pada Smartphone dan Bluetooth 

yang diamankan sistem Card RFID. 

 

3. Jumlah penghitungan nilai pulsa/Rp.25 dikonversi 

terhadap unit 1 liter volume air terukur yang 

diminimalisir maksimum 5% error. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Meter kelompok ini mempunyai tingkat akurasi yang 

sangat tinggi, termasuk meter klas C. Kelebihan meter 

jenis ini mudah dibaca tanpa memerlukan keahlian 

khusus dan mampu membaca pada aliran dengan 

pressure yang lemah. Meter jenis ini sangat cocok 

untuk pelanggan domestic dan pelanggan industry 

kecil. Selain itu jenis meter ini bisa dipasang pada 

semua posisi.  

 

Kelemahan dari meter jenis ini biasanya sangat 
sensitive terhadap kotoran atau pasir, selain itu tidak 

bisa pada aliran dengan pressure yang besar. Meter 

jenis ini bisa juga disebut dengan meter volumetric, 

karena mekanik yang menggerakan angka meter 

berdasar dari volume ruangan yang telah ditentukan 

besarnya dari pabrik. Meter air jenis ini dibagi 

menjadi 2 : 

 

1.  Nutating  Disc Meter. 

 
Gambar 1. Nutating  Disc Meter 

 

Meter jenis ini mempunyai lempengan berbentuk 

cakram/disk yang berada di dalam body meter. 

Cakram ini menempati satu ruang yang telah terhitung 

volumenya. Cakram ini kemudian berputar seiring 

dengan masuknya air ke dalam mater. Cakram ini 

dihubungkan dengan register meter dengan stick atau 

tuas untuk mencatat jumlah pemakaian air. Banyaknya 

putaran cakram ini menunjukan semakin banyaknya 

kuantitas air yang masuk dan tercatat pada meter. 

2. Oscilating Piston  

 
Gambar 2. Oscilating Piston 

 

Berbeda dengan jenis meter disc meter, meter jenis 

piston memilik semacam bucket atau gayung yang 

akan berputar apabila dialiri air. Air akan masuk dari 

lubang input dan memenuhi bucket yang akan segara 

berputar dan menyalurkan pada ruang dibalik bucket 

melalui sebuah saringan. Pergerakan dari bucket ini 
menggerakan mekanik yang terhubung pada angka 

register. 

 

Semakin cepat pergerakan bucket menunjukan volume 

air yang melaluinya semakin banyak. Meter jenis ini 

biasanya dilengkapi dengan check valve sehingga air 

tidak bisa berbalik arah. Saringan pada bucket sangat 

kecil, hal inilah yang menyebabkan meter jenis ini 

mudah macet apabila ada pasir. 

 
Berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat kajian 

pustaka dan landasan teori yang relevan. Sumber 

keterangan ditunjuk dengan menuliskan di dalam 

kurung siku : nomor daftar referensi. 

 

2.1 Sensor Water Flow ½” 
Sensor aliran air terdiri dari tubuh plastik katup, rotor 

air dan sensor hall - efek. Ketika air mengalir melalui 

rotor, rotor gulungan. Perubahan kecepatan dengan 

tingkatan yang berbeda aliran. Ruang – efek sensor 

output pulsa sesuai signal. 

Model : POW110D3B 
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Gambar 3 Sensor Water Flow 

(Sumber: Tokopedia.com) 

 

Sensor debit aliran air ini terbuat dari bahan plastik 

didalamnya terdapat sebuah rotor yang akan berputar 

jika ada aliran air dan sebuah sensor hall effect. 

Output sinyal dari sensor ini akan berubah-ubah 
frekuensinya sesuai dengan kecepatan aliran air yang 

lewat. Sensor ini tidak bisa digunakan untuk aliran 

dengan tekanan, dan tidak untuk dipergunakan untuk 

cairan yang panas. 

Wiring Diagram 

Diameter eksternal benang koneksi digunakan adalah 

1,4mm. 

 

 

 

  

 
 

Gambar 4 wiringwater flow sensor 

 

Tabel 1. Output 

 

Spesifikasi Output yang didapat 

Tingkat Tinggi Pulsa 

Output 

Tegangan sinyal > 

4,5V (Input DC 5V) 

Pulsa Output Tingkat 
Rendah 

Tegangan sinyal < 0,5 
V (Input DC 5V) 

 

Ketelitian 

3% (Arus tingkat dari 
1L / menit untuk 10L / 

menit) 
 

Output Tugas Sinyal 
Siklus 

40%  ~ 60% 
 

 

2.2  Kran Elektrik Valve 

Kran elektrik atau Solenoid Valve merupakan kran 

otomatis dengan gerakan membuka atau menutup kran 
(valve) yang diatur oleh sistem kontrol. Berikut ini 

fungsi atau spesifikasi dari kran elektrik valve. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Kran elektrik valve 

Sebenarnya solenoid valve merupakan bagian dari 

suatu sistem kontrol. Secara umum sistem kontrol 
dibagi menjadi 3 bagian : 

1. Sensor yang merupakan alat untuk menerima 

sinyal dari sistem kontrol biasanya merupakan 

parameter yang akan diukur seperti temperatur, 

tekanan (pressure) dari media yang akan 

dikontrol. 

2. Controller merupakan alat atau bagian yang akan 

memberikan perintah solenoid valve atau control 
valve untuk melakukan tindakan membuka dan 

menutup valve (kran) 

3. Control Valve atau Solenoid Valve yang 

merupakan bagian terakhir dari sistem kontrol 

untuk melakukan tindakan membuka atau 

menutup 

 

2.3 Bluetooth 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 

(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. 

Dalam penggunaannya, HC-05 dapat beroperasi 
tanpa menggunakan driver khusus. Untuk 

berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus 

memenuhi dua kondisi berikut : 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan 

pairing). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Blutooth HC05 

 

2.4 MFRC 522 RFID 

RFID merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan 
frekuensi radio sebagai identifikasi terhadap suatu 

objek. RFID dapat dipandang sebagai salah satu cara 

dalam pelabelan suatu objek. Pelabelan dalam hal ini 
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menggunakan sebuah kartu RFID atau TAG yg 

ditempatkan pada objek yg diindentifikasi.  

Fungsi TAG sama dengan fungsi barcode label akan 

tetapi RFID mempunyai kelebihan dari pada label 

barcode. 

Gambar 7. Overview of  RFID system 

 

2.2 METODE  

2.2.1  Pengumpulan data secara primer 

Dilakukan proses pengumpulan data secara primer ini 

berdasarkan survey yang dilakukan kepihak PDAM 

yang mana nilai  standarisasi  pemakaian dan  nilai 

yang akan dibayarkan  sesuai  nominal yang ditetapan 

 

2.2.2  Pengumpulan data secara skunder 

Perlu dilakaukannya proses pengumpulan data secara 

skunder ini untuk menyesuaikan hasil data yang 

dilakukan dimasyarakat luas umumnya konsumen data 

yang digunakan secara data skunder penggunaan dan 

pembayaran berdasarkan seberapa besar jumlah 

pemakaian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum tahap pengambilan data jumlah air maka 

tahap awal dilakukan tahap penghitung counter pulsa 

untuk mengetahui jumlah detak pembacaan sensornya. 
Volume 
(Liter) 

Waktu 
(Detik) 

Pulsa 
(Detak) 

1 20 300 

2 40 600 

3 60 900 

4 80 1200 

5 100 1500 

6 120 1800 

7 140 2100 

8 160 2400 

9 180 2700 

10 200 3100 

 

Nilai counter yang didapatkan dari hasil uji coba diatas 

dilakukan secara manual terhadap sensor water flow 

yang terhubung pada display untuk mengetahui nilai 

detaknya. 

Rumus: 

Q=v/t 
 

Setelah tahap uji coba penghitung jumlah counter 

diatas, selanjutnya tahap perhitungan jumlah pulsa. 

 
Nilai yang diinginkan 

1000ml 
Unit air = 25Rp/L 

No Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Terhitung Nyata error 

1 5159429 5158418 1011 1000 1,1% 

2 5158418 5157406 1012 1000 1,2% 
3 5157406 5155382 1012 1000 1,2% 
4 5155382 5154370 1012 1000 1,2% 
5 5154370 5153359 1011 1000 1,1% 
6 5153359 5152348 1011 1000 1,1% 
7 5152348 5151336 1012 1000 1,2% 
8 5151336 5150324 1012 1000 1,2% 
9 5150324 5149312 1012 1000 1,2% 
10 5149312 514730 1012 1000 1,2% 

 

Diketahui :  jumlah air = 1000ml 

Nilai awal = 5159429 

Nilai akhir = 5158418 

Ditanya : Berapa perbandingan? 
  Berapa nilai error? 

Penyelesaian : 

 Nilai awal – nilai akhir 

 = 5159429 – 5158418 

 = 1012 

Nilai perbandingan antara pengukuran 1012 dan 

jumlah air 1000 

1012 – 1000 = 12 

 

Jadi nilai error yang didapatkan adalah 

Hasil perbandingan x 100% 
Nilai jumlah air 

 

12 x 100% = 1,2% 

1000 

 

 

4. KESIMPULAN 

Jadi berdasarkan Dari hasil perhitungan yang 

dibandingkan pada hasil pengukuran dengan faktor 

debit air yang  tinggi melalui sensor 0,051liter/detik 

terbaca nilai error 1,2% dalam 1 liternya , pembacaan 

penggunaan air harus sesuai dengan jumlah hitungan 

pulsa yang terhitung otomatis dengan hasil kapasitas 

perliter kurang dari 5% error. 
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PROTOTYPE PENGATURAN KECEPATAN MOTOR 

POMPA OTOMATIS PADA CIRCUIT CONTROL CURENT 

DECANTATION (CCD) PADA PENGOLAHAN EMAS 
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Abstrak - Saat ini pengaturan level tangki pada Circuit Current Decantation (CCD) masih menggunakan sistem 
manual. Dalam pengoperasiannya, operator mengamati level lumpur dan mengatur kecepatan pompa ketika level berada 

diatas set point. Hal ini membuat sistem tidak efektif dan efisien. Untuk itu,  perlu dibuatkan sistem kontrol yang 

mengatur kecepatan pompa berdasarkan level ketinggian lumpur. Tujuan pembuatan alat ini adalah untuk memudahkan 

monitoring dalam mengoperasikan pompa berdasarkan ketinggian level lumpur sehingga menjadi lebih efisien dan 

akurat. Pada proyek akhir ini dirancang dan dibuat sebuah prototype pengaturan kecepatan motor pompa berdasarkan 

kenaikan dan penurunan level lumpur. Pengaturan set point disesuaikan dengan kebutuhan operasional yaitu pada level 

30~40% untuk mencegah meluapnya lumpur yang akan mengakibatkan kerusakan pada sirkuit selanjutnya. Pembuatan 

sensor level menggunakan sprocket/ gear yang ditempel pada Wirewound Potentiometer. Sensor memberikan data ADC 

yang menunjukkan posisi level air  saat ini, yang selanjutnya dikomparasikan dengan set point level air yang 
diinginkan. Nilai error dari ADC yang terbaca lalu diolah oleh kontroler PID dalam menentukan besaran nilai PWM 

guna mengatur kecepatan motor pompa. Adapun nilai tuning PID terbaik dengan Kp=7.5,Ki=1, dan Kd=3 dengan 

sampling time 1s. 

 

Kata kunci: CCD, Wirewound Potentiometer, Kontrol PID, Set Point. 
 
Abstract – Currently  tank  level  adjustment  on  CCD  still  using  manual  system  while operated. In operation, 

operator will monitor mud level and adjust speed pump when  level  above  set  point.  Thus  this  system is  not  

effective  and  efficient. Therefore, it is necessary to make a control system that regulates pump speed based  on  the  

mud  level.  The  purpose  of  making  this  device  to  simplify monitoring in operating the pumps based on heights 

level so that it becomes more  efficient  and  accurate.  In  this  final  project  is  designed  and  made  a prototype to 

control speed motor pump based on the increase and decrease of mud level. Set point setting adjusted to operational 

requirement at level 30 ~ 40% to prevent overflow of mud that will cause damage to the next circuit. Construction of 

level sensors using sprocket / gear attached to the Wirewound Potentiometer.  The  sensor  provides  ADC  data  

indicating  the  current  water level position, and then data will compare to the desired water level set point. The error 
value of the readable ADC is then processed by the PID controller in determining the PWM value to control speed of 

pump motor. The value of PID tuning best with Kp = 7.5, Ki = 1, Kd = 3 with sampling time 1s. 

 
Keywords : CCD, Wirewound Potentiometer, PID Controller, Set Point. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Emas (Au) merupakan salah satu jenis bahan mineral 

tambang yang memiliki banyak manfaat dan memiliki 

nilai ekonomis sangat tinggi. PT. Natarang Mining 

merupakan salah satu perusahaan tambang emas yang 

mengoperasikan tambang emas bawah tanah di areal 

tambang Way Linggo, Lampung, Sumatera. Dengan luas 

lahan hingga 100km2 yang berada di sepanjang jalur 

wilayah Trans-Sumatra, perusahaan ini juga melakukan 

kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. 

Dalam proses pengolahan mineral, terdapat beberapa 
sirkuit dimulai dari sirkuit penghancur (crusher), sirkuit 

penggilingan (milling), sirkuit pelindian (leach), sirkuit 

pengentalan CCD (control current decantation 

thickener), sirkuit pemisahan emas & cyanide (merrill 

crowe), dan sirkuit pengolahan limbah (detoksifikasi). 

Dari keseluruhan bagian tersebut terangkai menjadi  

pabrik pengolahan (process plant). CCD ini adalah 

sirkuit yang berfungsi menampung, menahan, dan 

menghisap endapan mineral lumpur (dari sirkuit 

sebelumnya) agar tidak ikut keluar bersamaan dengan 

aliran air. Oleh karena itu, proyek akhir ini diharapkan 

mampu menghasilkan suatu sistem kontrol dalam 

pengaturan kecepatan motor pompa transfer lumpur pada 

sirkuit CCD tersebut.  Adapun endapan lumpur pada 

tangki yang harus dijaga levelnya yaitu pada kisaran 

30% ~ 40% dari dasar tangki. Jika ketinggian level 

lumpur > 40%, maka kecepatan pompa harus 
ditingkatkan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga perolehan (recovery) emas dari 

dalam lumpur yang diendapkan. 
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2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kontrol PID 
Kontrol PID merupakan sistem kontrol umpan balik atau 

disebut juga sistem kontrol loop tertutup. Pada sistem 

kontrol loop tertutup, perbedaan atau selisih antara sinyal 

masukan dan sinyal keluaran (nilai error) disajikan ke 

dalam kontroller untuk mengurangi kesalahan dan 

membawa keluaran tersebut kepada nilai yang 
dikehendaki. Sistem kontrol PID terdiri dari tiga 

parameter cara pengaturan yaitu kontrol P (Proportional), 

I (Integral), dan D (Derivatif) dengan masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan 

dan kekurangan tersebut, ketiga kontrol jika masing-

masing berdiri sendiri, maka hasil yang dicapai akan 

kurang baik. Berdasarkan bentuk hubungan sinyal error 

dan sinyal kontrol, kontroler ini dibedakan atas beberapa 

tipe, antara lain :  

 

2.1.1   Kontroler tipe-P (Proportional Controller) 
Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler 
tipe-P dapat dinyatakan pada Persamaan : 

)()( teKptu      (1) 

Karakteristik aksi pengontrolan Proporsional adalah 

mengurangi waktu naik, menambah overshoot, dan 

mengurangi kesalahan keadaan tunak. 

 

2.1.2 Kontroler tipe-PI (Proportional + Integral 

Controller) 
Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler 

tipe-PI dapat dinyatakan pada Persamaan: 
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2.1.3 Kontroler tipe-PD (Proportional + Derivative 

Controller) 
Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler 

tipe-PD dapat dinyatakan pada Persamaan : 
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2.1.4 Kontroler tipe-PID (Proportional + Integral + 

Derivative Controller) 
Hubungan sinyal error dan sinyal kontrol pada kontroler 

tipe-PID dapat dinyatakan pada Persamaan : 
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Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu 

dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar 
tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan 

tertentu sesuai dengan yang nilai yang diharapkan. Untuk 

merancang sistem kontrol PID, dalam proyek akhir ini 

proses tuning dilakukan dengan metoda coba-coba atau 

(trial & error). Hal ini disebabkan karena parameter Kp, 

Ki dan Kd yang tidak independen. Untuk mendapatkan 

aksi kontrol yang baik diperlukan langkah coba-coba 

dengan kombinasi antara P, I dan D sampai ditemukan 

nilai Kp, Ki dan Kd seperti yang diinginkan. 

 

2.2 Wirewound Potentiometer 
Wirewound Potentiometer adalah potensiometer yang 

menggunakan gulungan kawat nikelin yang sangat kecil 

ukuran penampangnya. Ketelitian dari potensiometer 

jenis ini tergantung dari ukuran kawat yang digunakan 

serta kerapihan penggulungannya. Wirewound 

potentiometer adalah potensiometer yang menggunakan 

kawat halus yang dililit pada batang metal. Ketelitian 
potensiometer tergantung dari ukuran kawat. Kawat yang 

digunakan biasanya adalah kawat nikelin. Penggunaan 

potensiometer untuk pengontrolan posisi dan level cukup 

praktis karena hanya membutuhkan satu tegangan 

eksitasi dan biasanya tidak membutuhkan pengolah 

sinyal yang rumit. Potensiometer linier adalah 

potensiometer yang perubahan tahanannya sangat halus 

dengan jumlah putaran sampai sepuluh kali putaran 

(multyturn). Untuk keperluan sensor posisi 

potensiometer linier memanfaatkan perubahan resistansi, 

diperlukan proteksi apabila jangkauan ukurnya melebihi 

rating, linearitas yang tinggi hasilnya mudah dibaca 
tetapi hati-hati dengan friksi dan backlash yang 

ditimbulkan, resolusinya terbatas yaitu 0,2 –0,5%. 

 

2.3 Mikrokontroller Arduino Uno 

Arduino Uno merupakan suatu jenis arduino yang otak 

mikrokontrollernya adalah ATmega328. Arduino Uno ini 

memiliki 14 pin input/output digital (6 pin digunakan 

sebagai output PWM yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11), 6 

pin input analog, kristal 16MHz, koneksi USB, jack 

power atau konektor catu daya, sebuah header ICSP, dan 

tombol reset. Adapun untuk pemrogramannya yaitu 
menggunakan software Arduino yang merupakan 

software open source sehingga bisa didownload secara 

gratis. Software ini digunakan untuk membuat dan 

memasukkan program ke dalam arduino. Area 

pemrograman yang digunakan untuk menulis baris 

program dan menggungahnya kedalam board arduino. 

Disamping itu juga dibuat lebih mudah dan dapat 

berjalan pada beberapa sistem operasi seperti Windows, 

Macintosh,dan Linux [2]. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perancangan dan Pembuatan Konstruksi Alat 
Pada perancangan konstruksi CCD ini dibuat 

menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pada aplikasi 

prototype CCD ini media lumpur digantikan dengan 

media air hal ini dikarenakan kemampuan hisap pompa 

yang terbatas.  
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Gambar 2. Perancangan CCD 

 

3.2 Perancangan Pembuatan Hardware 
Proyek akhir yang dibuat ini merupakan prototype CCD 

yang merupakan bagian dari kontrol 

pencucian/penyaringan lumpur berisi material/mineral 

emas dan perak pada sirkuit pengolahan. Alat ini 
mengaplikasikan kontroller PLC berbasis sistem PID. 

Blok diagram alat ini bisa dilihat pada gambar 3. 
 

Plant Process (CCD)Controller
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Gambar 3. Blok Diagram Kerja CCD 

 

Prinsip kerja dari alat ini adalah sebagai berikut, sensor 

wirewound potensiometer akan mendeteksi ketinggian 

level lumpur dengan memberikan nilai perubahan data 

tegangan analog yang dikeluarkan. Nilai ini akan 

diterima oleh kontroller PLC dan menjadi referensi untuk 

mikrokontroller Arduino Uno mengaktifkan sistem 

kontrol PID dalam pengaturan kecepatan putaran motor 

pompa dengan mengatur nilai PWM yang akan 
dikeluarkan, selanjutnya sinyal PWM yang dikeluarkan 

oleh mikrokontroller tersebut akan dikuatkan oleh 

rangkaian driver motor berbasis transistor, sehingga 

motor pompa akan mendapatkan konsumsi arus yang 

maksimal dan mampu memompa lumpur dari dalam 

tangki secara optimal. 

 

3.2.1 Sensor Level Lumpur 
Wirewound potensiometer digunakan sebagai sensor 

untuk mendeteksi ketinggian level lumpur pada tangki. 

Adapun untuk konstruksinya, sensor tersebut didukung 

oleh perangkat mekanikal yang berupa sprocket/gear dan 
rantai sebagai katrol bagi pelampung bola yang telah 

diisi material pemberat dengan jumlah proporsional agar 

pelampung tersebut stabil dalam kondisi melayang (tidak 

mengapung di atas lumpur ataupun tenggelam seluruh 

permukaannya).  

Selanjutnya, pelampung tersebut akan melayang 

berdasarkan level ketinggian lumpur sehingga membuat 

katrol bergerak naik atau turun yang kemudian akan 

mengaktifkan sensor untuk membaca level ketinggian 

lumpur (berupa tegangan analog 0-10 VDC). 

 

 
 

Gambar 5. Rangkaian sensor wirewound 
 

Selanjutnya output dari sensor dimasukkan ke pin analog 

PLC yang kemudian akan dikonversikan menjadi nilai 
digital oleh kontroller PLC. Nilai digital ini selanjutnya 

akan dikonversikan menjadi persentase level lumpur 

sekaligus memberikan sinyal untuk mengaktifkan 

mikrokontroller Arduino. Pembacaan nilai ADC oleh 

mikrokontroller disesuaikan dengan keluaran nilai ADC 

yang terbaca oleh kontroller PLC.  

 
Tabel 1. Data Pengujian ADC dan Voltage Input Analog 

berdasarkan Persentase Level Lumpur 

No % Level 

Lumpur 
Nilai ADC Voltage Input 

Analog 1 0 5170 1.870 

2 10 4779 1.730 

3 20 4317 1.560 

4 30 3890 1.410 

5 40 3447 1.258 

6 50 3037 1.106 

7 60 2628 0.954 

8 70 2218 0.809 

9 80 1774 0.646 

10 90 1340 0.495 

11 100 955 0.350 

 

3.2.2 Analisa Hasil Uji Coba Nilai ADC 

Setelah dilakukan pengujian Nilai ADC untuk level 

ketinggian lumpur, maka didapatkan nilai ADC untuk 

level minimum ± 395 ADC hingga maksimum ± 68 

ADC dari dasar tangki.  Sedangkan untuk set point yang 

diinginkan pada level 30% ketinggian yaitu setara 

dengan nilai 290 ADC. Dengan toleransi linearitas ± 
0.2% dan jenis sensor yang digunakan adalah 

potensiometer jenis wirewound di mana perubahan 

tegangan sama dengan jumlah lilitan kawat yang 

terpasang, maka backlash terhadap pembacaan ADC 

akan terjadi. Dan ini adalah batas minimum yang bisa 

diikuti oleh jenis potensiometer wirewound. Atau dengan 

kata lain bahwa sensor yang digunakan bukan sensor 

linear, melainkan sensor potensiometer resolution atau 

daya pisah potensiometer. 

 

3.3 Perancangan Pembuatan Software 
Berikut flowchart dari pemrograman kontrol PID 

terhadap kecepatan motor pompa. 
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Start

Inisialisasi Program

End

Baca Nilai ADC

Hitung error

Hitung nilai PID

Hitung Nilai PWM 

 
 

Gambar 7. Flowchart Software 
 

3.4 Pengujian Sistem 
Dalam proses pengujian, telah dilakukan beberapa 

pengujian dengan paramater nilai Kp, Ki, dan Kd yang 

berbeda untuk mendapatkan hasil tuning yang terbaik. 
Pada tabel 2 berikut merupakan tampilan grafik yang 

akan dianalisa yang didapat dari hasil pengujian PID 

dengan metoda trial dan error dengan set point bernilai 

290 ADC. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian 

 

Nilai 

Pengujian 
Hasil 

Grafik tanpa 
PID 

 
Kp = 1 
Ki = 1 
Kd = 1 
Sampling 
time 1s 

 
Kp = 5 
Ki = 0.5 
Kd = 1 
Sampling 
time 1s 

 
Kp = 7.5 
Ki = 1 
Kd = 3 

Sampling 
time 1s 

 
Kp = 10 
Ki = 1 

Kd = 1 
Sampling 
time 1s 

 
 

 

4.4    Analisa  

 Pengujian pertama adalah pengujian tanpa 

menggunakan kontrol PID. Grafik menunjukkan 

tanggapan yang berosilasi hingga keadaan 

mencapai kondisi steady state. 

 Pengujian kedua dengan nilai Kp=1, Ki=1, dan 

Kd=1 terlihat respon yang lambat dengan 

pencapaian waktu naik pada detik ke-200, dengan 

settling time yang diraih pada detik ke-310 kondisi 

error steady state.   

 Pengujian ketiga dengan nilai Kp=5, Ki=0.5, dan 

Kd=1, waktu naik pada detik ke-25, dengan settling 

time pada detik ke-124 dengan kondisi error steady 

state hampir mendekati nol. 

 Pengujian keempat dengan nilai Kp=7.5, Ki=1, dan 

Kd=3, waktu naik pada detik ke-50, dengan settling 

time pada detik ke-77 dan kondisi steady state 

(stabil). 

 Pengujian kelima dengan nilai Kp=10, Ki=1, dan 

Kd=1, waktu naik pada detik ke-90, dengan settling 

time pada detik ke-104 dengan kondisi error steady 

state hampir mendekati nol. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan tahap perancangan dan pembuatan 
sistem yang kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pengujian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
1. Sistem kontrol kecepatan motor pompa otomatis 

dibuat dengan menggunakan kontroller PID berbasis 

mikrokontroller arduino uno. 

2. Alat sudah beroperasi dengan baik, dengan kapasitas 

debit motor pompa yang dipakai 4 liter/menit, 

stabilitas tercapai pada set point 30% level air. 

3. Nilai PID terbaik yang digunakan dengan tuning trial 

dan error adalah Kp=7.5, Ki = 1, dan Kd = 3 dengan 
sampling time 1s. 

 

 
DAFTAR REFERENSI 

 
[1]  Kingsrosemining. www.kingsrosemining.com.au. Diakses pada 

22 Februari 2017 

 

[2]  Arduino. Introduction : What is Arduino ?. 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction. Diakses pada 24 

Agustus 2017. 

 

[3]     Katsuhiko, Ogata. Teknik Kontrol Automatik (Sistem 

Pengaturan) Jilid II. Jakarta: Erlangga, 1991. 

 

[4]     Setiawan, Iwan. Kontrol PID untuk Proses Industri. Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2008. 

 
  

 

 

 

132

http://www.kingsrosemining.com.au./
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction.


 

 
 

133



 

 

Perancangan Sistem Kontrol Perbaikan Faktor Daya 

pada Motor Induksi menggunakan Arduino 
 

M. Maydi E.
1)

, Noviansyah P
2)

, Surojo, MT
3)

, E. Sulistyo, MT
4)

 
Jurusan Teknik Elektronika, Polman Negeri Bangka Belitung, Sungailiat 33211 

Email : muhammad17maydi@gmail.com, putranovianz@gmail.com,                                             

surojo@polman-babel.ac.id, sulistyo2.eko@gmail.com  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstrak - Motor induksi dengan faktor daya yang rendah akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna, baik 

pada industri rumah tangga dan terutama pada industri. Pada industri, kondisi faktor daya rendah tak bisa 

dihindari karena pembebanan motor yang bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem 

kontrol untuk memperbaiki faktor daya (cos phi) pada motor induksi 1 phasa secara otomatis menggunakan 

kapasitor bank. Pada saat motor beroperasi arus dan tegangan akan dibaca oleh sensor arus dan tegangan yang 

kemudian dikirimkan ke mikrokontroler. Data dari sensor akan diolah hingga memperoleh nilai cos phi dari 

motor tersebut. Setelah cos phi diketahui, mikrokontroler akan memproses program kontrol dan memberikan 

perintah ke relay module untuk mengaktifkan kapasitor bank melalui kontaktor magnit. Setelah pengaktifan 

kapasitor, maka sensor akan kembali membaca arus dan tegangan untuk mengetahui perubahan cos phi hingga 

mencapai nilai faktor daya (cos phi) yang diinginkan. Proses ini akan berlangsung secara otomatis pada saat 
beban motor diubah ataupun ditambah. Berdasarkan hasil pengujian pada 2 buah motor induksi 1 phasa secara 

individual dan gabungan keduanya, rata-rata faktor daya motor bisa diperbaiki secara otomatis hingga di atas 0,8 

dan arus kerja dari motor induksi pun turun dari 10 A menjadi 3,1 A saat kedua motor dijalankan sebagai beban. 

Terdapat perbedaan hasil pembacaan dari alat ukur dan hasil perhitungan yang ditampilkan pada display 

dikarenakan adanya pembulatan nilai perhitungan pada program dan juga dipengaruhi oleh keakuratan dari 

pembacaan alat ukur yang digunakan. 

 

Kata kunci : faktor daya, sensor, motor induksi, kapasitor 

 

Abstract - Induction motors with low power factor will cause harm to users, both in the home industry and 

especially in the industry. In industry, low power factor conditions are inevitable because of the varying motor 

loading. The purpose of this research is to design a control system to improve power factor (cos phi) on 
induction motor 1 phase automatically using bank capacitor. When the motor is operating the current and the 

voltage will be read by the current and voltage sensors which are then sent to the micro-controller. The data from 

the sensor will be processed to obtain the value of cos phi from the motor. After cos phi is known, the micro-

controller will process the control program and give commands to the relay module to activate the bank capacitor 

through the magnetic contactor. After the capacitor activates, the sensor reads the current and voltage to find the 

cos phi change until it reaches the desired power factor value (cos phi). This process will take place 

automatically when the motor load is changed or added. Based on the test results on 2 induction motors 1 phases 

individually and combined, both, the average cos phi induction motor can be fixed up automatically to above 0.8 

and the working current of the induction motor is down from 10 A to 3,1 A while both of motor running 

together. There is a difference of reading result from the measuring instrument and calculation result shown on 

the display due to the rounding of the calculation value in the program and also influenced by the reading 
accuracy of the measuring instrument used. 

 

Keywords : power factor, sensor, induction motor, capacitor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. PENDAHULUAN 

  
Motor induksi banyak digunakan pada sebagian besar 

industri maupun rumah tangga yang umumnya adalah 

motor-motor kecil yang efisiensinya tidak tinggi 

sehingga banyak kerugian pada rangkaian 

magnetisasi saat berbeban ringan. Motor ini 

dirancang untuk beroperasi mendekati beban penuh 

sehingga jika beban turun dibawah beban tertentukan 

akan mengakibatkan efisiensi motor akan turun 
dengan cepat. Pengoperasian motor dibawah laju 

beban rendah akan berdampak pada faktor dayanya. 

Faktor daya yang tinggi sangat diinginkan agar 

operasi mesin lebih efisien dan menjaga biaya rendah 

untuk seluruh sistem kelistrikan pabrik maupun 

rumah tangga.  

Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan menambahkan suatu 

sumber daya reaktif pada daerah dekat beban untuk 
mensuplai daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban 

tersebut. Sumber daya reaktif yang banyak digunakan 

adalah kapasitor. Penambahan sumber daya reaktif 

ini juga diharapkan dapat mengurangi rugi-rugi daya 

dan jatuh tegangan serta memperbaiki faktor daya. 

Adapun hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penggunaan kapasitor yaitu bagaimana menentukan 
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kapasitas dan lokasi dari pemasangan kapasitor yang 

sesuai dengan kebutuhan beban. Efisiensi energi 

listrik dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki 

kualitas daya. Kualitas daya yang baik akan 

memperbaiki tegangan jatuh (drop voltage), faktor 

daya, rugi-rugi daya, kapasitas daya dan efisiensi 

energi listrik. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Daya Listrik 
Pada sistem tenaga listrik, daya listrik dikategorikan 

dalam 3 jenis daya, yaitu : 

1. daya aktif (real power), disimbolkan dengan P 

dengan satuan Watt, 

2. daya reaktif (reactive power), disimbolkan dengan 

Q dengan satuan Volt-Amphere Reaktif (VAR), 

3. daya semu (apparent power) yang disimbolkan 

dengan S dengan satuan Volt-Amper (VA). 

Pada gambar 2.1 bisa dilihat hubungan ketiga jenis 

daya tersebut dalam segitiga daya berikut: 

 

Berdasarkan gambar di atas bisa diketahui persamaan 

masing-masing daya tersebut terhadap sudut θ, yaitu : 

Daya Semu (S) = VI                 VA --------(1) 

Daya Reaktif (Q) = VI.Sin φ   VAR -------(2) 

Daya Nyata (P) = VI.Cos φ       W ---------(3) 

 

2.2 Faktor Daya  
Faktor daya (Cos φ) dapat didefinisikan sebagai rasio 

perbandingan antara daya aktif (Watt) dan daya semu 

(VA) seperti persamaan di bawah ini: 

 
Faktor daya ini dibagi menjadi 2 jenis yang dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dan gambar 2.3 berikut : 

 
Gambar 2.2 Arus tertinggal oleh tegangan 

sebesar sudut θ 

 
Gambar 2.3 Arus mendahului tegangan 

sebesar sudut θ 

Karena komponen daya aktif (P) umumnya konstan 

(komponen kVA dan kVAR berubah sesuai dengan 

faktor daya), daya reaktif dapat ditulis sebagai 

berikut:  

 
Untuk mengetahui nilai kapasitor yang dibutuhkan 

untuk memperbaiki faktor daya bisa dihitung 

menggunakan persamaa berikut :  

 
Sehingga daya reaktif untuk rating kapasitor yang 

diperlukan untuk memperbaiki faktor daya adalah :  

 
Setelah nilai daya reaktif saat perbaikan (Q2), maka 

perlu dilakukan penentuan nilai Z2 (tahanan kapasitif) 
menggunakan persamaan berikut ini: 

 
Hubungan antara Z (tahanan kapasitif) terhadap 
besarnya nilai kapasitor untuk memperbaiki faktor 

daya adalah sebagai berikut : 

  
Dari perhitungan menggunakan persamaan-

persamaan tersebut, maka kita bisa menentukan 

berapa nilai kapasitor yang perlu dipasang sesuai 

dengan faktor daya yang optimal. 

 

2.3 Motor Induksi Satu Phasa; 

Motor induksi jenis ini merupakan motor induksi 

yang hanya memiliki satu gulungan stator yang 

beroperasi dengan daya satu phasa. Motor jenis ini 
banyak digunakan berbagai peralatan rumah tangga 

maupun industri karena rancangannya yang 

sederhana, murah dan mudah didapat, dan dapat 

langsung disambungkan ke sumber daya listrik AC. 

 

 
Gambar 2.4 Motor Induksi 

Konstruksi motor induksi satu fasa secara umum 

terdiri atas dua komponen utama yaitu stator dan 
rotor. Stator adalah bagian dari motor yang tidak 

bergerak dan rotor adalah bagian yang bergerak yang 

bertumpu pada bantalan poros terhadap stator.  

Motor induksi bekerja berdasarkan induksi 

elektromagnetik dari kumparan stator ke kumparan 

rotornya. Diantara stator dan rotor terdapat celah 

udara yang sangat kecil. Celah udara antara stator dan 

rotor akan dilewati oleh fluksi induksi stator yang 
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memotong batang-batang konduktor dari kumparan 

rotor yang mengakibatkan timbulnya gaya gerak 

listrik (ggl) atau tegangan induksi. Karena  kumparan 

rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan 

mengalir arus pada kumparan tersebut. Kumparan 

rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya 

fluks yang berasal dari kumparan stator sehingga 

kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang 

menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan 

rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi 

stator. Perbedaan medan putar stator dan perputaran 
rotor disebut slip (S), sehingga : 

 
 

2.4 Arduino 

Arduino adalah papan mikrokontroler yang awalnya 

dibuat oleh perusahaan Smart Projects. Arduino 

merupakan platform elektronik yang open source, 

baik secara hardware dan software. Hardware 

arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya 
hanya saja pada arduino ditambahkan penamaan pin 

agar mudah diingat. 

 

Salah satu produksi sistem minimum dari Arduino 

adalah Arduino Uno . Arduino Uno memiliki 20 pin 

I/O,  yang terdiri dari 14 buah pin digital yang dapat 

digunakan sebagai input atau output. Dari 14 buah 
pin tersebut, 6 pin diantaranya dapat digunakan 

sebagai output Pulse Width Modulation (PWM), 

memiliki 6 buah pin analog input, 2 buah pin UART 

yang berfungsi sebagai port serial hardware, sebuah 

osilator kristal 16 MHz, sebuah jack female untuk 

koneksi USB, jack female adaptor, dan sebuah 

tombol reset. 

 
2.5 Komponen-komponen hardware sistem 

kontrol. 
Berikut komponen-komponen penunjang sistem 

kontrol untuk perbaikan faktor daya ini antara lain : 

a) Sensor Arus ACS712 (sebagai sensor pembaca 

besarnya arus dari jaringan saat motor induksi 
dijalankan). 

 

 

b) Sensor Tegangan AC (ZMPT101B); merupakan 

sensor pembaca tegangan AC dari jaringan saat 

motor induksi dijalankan. 

 

 

c) LCD 16x2; merupakan komponen yang berfungsi 

untuk menampilkan hasil pembacaan data dari 
sensor maupun hasil pengolahan data dari 

mikrokontroler. 

 

 

d) Relay Module; merupakan komponen menjadi 

output sebagai eksekutor perintah atau program 

dari mikrokontroler. 
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e) Kontaktor Magnet; merupakan komponen untuk 

mengaktifkan kapasitor yang akan digunakan 
sesuai inputan dari relay module. Kontaktor 

magnit ini digunakan untuk menghindari 

terjadinya kerusakan pada relay module akibat 

arus yang tinggi saat motor di-start karena 

kontaktor magnit ini memang dirancang pada 

kontrol motor listrik dengan arus start yang tinggi.   

 

f) Kapasitor; merupakan komponen yang akan 

digunakan untuk memperbaiki faktor daya dari 

motor induksi yang sedang dijalankan sehingga 

mencapai Cos θ yang optimal 

 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tabel 2.5 di bawah ini merupakan data hasil 

pembacaan alat ukur pada motor induksi  yang 

dijadikan acuan untuk menghitung nilai kapasitor 

yang akan dipasang untuk memperbaiki daya. 

 
3.1 Perhitungan Nilai Kapasitor pada Motor 1 

Daya Reaktif (Q) perlu diketahui dengan cara sebagai 
berikut : 

Cos φ1 = 0,21; maka φ = 77,88°. 

Q1 = V.I Sin φ1 

Q1 = 227 x 4,1xSin 77,88° = 909,95 ≈ 910 VAR 

Untuk menentukan nilai faktor daya yang diinginkan, 

maka perlu diketahui daya reaktif (Q2) yaitu : 

Cos φ2 = 0,9, maka φ2 = 25,84°. 
Q = P.Tan φ2 

(Q1-Q2) = P x Tan 25,84° 

(910-Q2) = 195 x 0,48 

Q2 = 910 - 93,6 = 816,4 ≈ 816 VAR 

Setelah diketahui Q2, maka dihitung nilai tahanan Z 

sebagai berikut : 

Z = |V|² / Q2 

= |227|² / 816 

= 63,1482 ≈ 63,15 Ω 

Kemudian ditentukan nilai kapasitor C sebagai 
berikut: 

Z = 1 / 2.π.F.C 

C = 1 / (2.π.F.Z) 

= 1 / (2 x π x 50 x 63,15) 

= 50,405 µF ≈ 50 µF 

Dari hasil perhitungan, nilai kapasitor yang perlu 

dipasang untuk memperbaiki faktor daya menjadi 0,9 
pada motor 1 adalah 50 µF. 

 
3.2 Perhitungan Nilai Kapasitor pada Motor 2 

Daya Reaktif (Q) perlu diketahui dengan cara sebagai 

berikut : 

Cos φ1 = 0,25; maka φ = 75,52°. 

Q1 = V.I Sin φ1 

Q1 = 229 x 5,6 x Sin 75,52° = 1241,7 ≈ 1242 VAR 

Tentukan nilai faktor daya yang diinginkan, maka 

perlu diketahui daya reaktif (Q2) yaitu : 
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Cos φ2 = 0,9, maka φ2 = 25,84°. 

Q = P.Tan φ2 

(Q1-Q2) = P x Tan 25,84° 

(910-Q2) = 310 x 0,48 

Q2 = 1242 - 148,8 = 1093,2 ≈ 1093 VAR 

Setelah diketahui Q2, maka dihitung nilai tahanan Z 

sebagai berikut : 

Z = |V|² / Q2 

= |229|² / 1093 = 47,978 ≈ 48 Ω 

Kemudian ditentukan nilai kapasitor C sebagai 

berikut: 

Z = 1 / 2.π.F.C 

C = 1 / (2.π.F.Z) 

= 1 / (2 x π x 50 x 48) 

= 66,315 µF ≈ 66 µF 

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kapasitor yang 

perlu diperlukan untuk memperbaiki faktor daya 
menjadi 0,9 pada motor 2 adalah sekitar 66 µF. Jadi 

kapasitor yang digunakan sebesar 60 µF sesuai 
dengan knilai kapasitor yang tersedia. 

 
3.3 Perhitungan Nilai Kapasitor pada Motor 1+ 

Motor 2 

Daya Reaktif (Q) perlu diketahui dengan cara sebagai 

berikut : 

Cos φ1 = 0,24; maka φ = 76,11°. 

Q1 = V.I Sin φ1 

Q1 = 235 x 10 x Sin 76,11°= 2281,28 ≈ 2281VAR 

Untuk menentukan nilai faktor daya yang diinginkan, 

maka perlu diketahui daya reaktif (Q2) yaitu : 

 

Cos φ2 = 0,9, maka φ2 = 25,84°. 

Q = P.Tan φ2 

(Q1-Q2) = P x Tan 25,84° 

(2281-Q2) = 565 x 0,48 

Q2 = 2281 - 271,2 = 2009,8 ≈ 2010 VAR 

Setelah diketahui Q2, maka dihitung nilai tahanan Z 

sebagai berikut : 

 

Z = |V|² / Q2 

= |235|² / 2010 

= 27,475 ≈ 27,48 Ω 

Kemudian ditentukan nilai kapasitor C sebagai 

berikut: 

Z = 1 / 2.π.F.C 

C = 1 / (2.π.F.Z) 

= 1 / (2 x π x 50 x 27,48) 

= 115,833 µF ≈ 116 µF 

 
Nilai kapasitor yang diperlukan untuk memperbaiki 

faktor daya menjadi 0,9 pada motor 1+motor 2 adalah 

sekitar 116 µF. Jadi kapasitor yang akan dipasang 
adalah kapasitor dengan nilai 60 µF dan 50 µF yang 

dirangkai secara paralel agar mendekati nilai 

kapasitor hasil perhitungan. 

Setelah didapatkan nilai kapasitor yang perlu 

dipasang untuk memperbaiki faktor daya pada 

masing-masing motor induksi dan gabungan 

keduanya sebagai beban, maka dimasukkan data hasil 

pengukuran setelah dipasang kapasitor seperti yang 

terlihat pada tabel 2.6 berikut ini: 

 
 

Jika kita hasil pembacaan alat ukur sesuai tabel 2.6 

setelah dipasang kapasitor dibuktikan secara 

perhitungan dengan menggunakan persamaan, maka 

akan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Perhitungan pada Motor 1 

* dari persamaan (1) : 

S = V x I = 238 x 1,1 = 261.8 VA 

* dari persamaan (2) : 

Q = VI.Sin φ 

Cos φ = 0,9; φ = 25,84° 

Q = 238 x 1,1 x Sin 25,84° = 114,11 VAR 

* dari persamaan (3) : 

P = VI.Cos φ  

   = 238 x 1,1 x 0,9 = 235,62 Watt 

Perhitungan pada Motor 2 

* dari persamaan (1) : 

S = V x I = 238 x 2,1 = 499,8 VA 

* dari persamaan (2) : 

Q = VI.Sin φ 

Cos φ = 0,81; φ = 35,9° 
Q = 238 x 2,1 x Sin 35,9° = 293,07 VAR 

* dari persamaan (3) : 
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P = VI.Cos φ  

   = 238 x 1,1 x 0,81 = 404,84 Watt 

Perhitungan pada Motor 1 + Motor 2 

* dari persamaan (1) : 

S = V x I = 238 x 3,1 = 737,8 VA 

* dari persamaan (2) : 

Q = VI.Sin φ 

Cos φ = 0,89; φ = 27,13° 

Q = 238 x 3,1 x Sin 27,13° = 336,44 VAR 

* dari persamaan (3) : 

P = VI.Cos φ  

   = 238 x 3,1 x 0,89 = 656,64 Watt 

 

Perbandingan nilai dari hasil pembacaan alat ukur 

dengan hasil perhitungan pada sistem kontrol setelah 

dipasang kapasitor untuk perbaikan faktor daya (Cos 

φ) untuk daya semu (S) dan daya nyata (P) adalah : 

 

 
 

Berdasarkan tabel 2.7 di atas bisa diketahui adanya 

perbedaan antara hasil pengukuran dibandingkan 

dengan hasil perhitungan pada variabel daya semu 

(S) dan daya nyata (P).  

 

Pada daya nyata (P), yaitu : 

Motor 1 = 235,62 - 230 = 5,62 W 
Motor 2 = 404,84 - 395 = 9,84 W 

Motor 1+2 = 656,42 - 650 = 6,64 W 

 

Pada daya semu (S), yaitu : 

Motor 1 = 261,8 - 252 = 9,8 VA 

Motor 2 = 499,8 - 493 = 6,8 VA 

Motor 1+2 = 737,8 - 730 = 7,8 VA 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Setelah melalui proses dan pelaksanaan mulai dari 
tahap perancangan dan pembuatan sistem hingga 

dilanjutkan pada tahap pengujian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem kontrol ini menggunakan mikrokontroler 

Ardino Uno sebagai pengolah data dengan 

metode kompensasi daya reaktif pada motor 

induksi 1 phasa dimana menyesuaikan nilai 

kapasitansi dari kapasistor yang digunakan untuk 

memperbaiki faktor dayanya 

2.   Sistem kontrol ini mampu melakukan perbaikan 

faktor daya pada motor induksi 1 phasa setelah 

dipasang kapasitor dengan rincian sebagai berikut 

: 

Cos θ Motor 1 dari 0,21 menjadi 0,9 

Cos θ Motor 2 dari 0,24 menjadi 0,81 

Cos θ Motor 1 + Motor 2 dari 0,24 menjadi 0,89 

Motor 2 hanya bisa mencapai cos θ = 0,81      

disebabkan nilai kapasitor yang bisa digunakan 
hanya kapasitor bernilai 50µF dari yang 

seharusnya 60µF sesuai perhitungan. 

3. Arus pada motor induksi 1 phasa ini juga 

mengalami penurunan saat dipasangkan kapasitor 

sebagai berikut : 

I-rms Motor 1 dari 4,1 A menjadi 1,1 A 

I-rms Motor 2 dari 5,6 A menjadi 2,1 A 

I-rms Motor 1 Motor 2 dari 10A menjadi 3,1A 

4. Dari hasil pembacaan alat ukur kita bandingkan 

dengan perhitungan secara teori berdasarkan 

persamaan yang ada untuk mencari daya semu 
(S), daya reaktif (Q) maupun daya nyata (P), 

terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh 

adanya pembulatan nilai hasil perhitungan dalam 

program yang dibuat dan juga terpengaruh oleh 

perubahan data hasil pembacaan yang disebabkan 

tingkat akurasi alat ukur yang digunakan serta 

pengaruh beban dari jaringan yang akan terbaca 

pada alat ukur. 
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ABSTRAK 

 

Penyortiran warna bola saat ini masih cara manual. Penyortiran tersebut masih mempunyai kerugian yaitu 

kurang efisiennya waktu penyortiran yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Untuk mengatasinya perlu alat 

penyortir warna otomatis yang simpel dan cepat, dengan hasil yang akurat. Dalam permasalahan diatas maka 

dibuat alat penyortir warna bola yang menggunakan sensor warna TCS3200/230 yang mempunyai keunggulan 

sebagai penyortir warna yang simpel dan dapat menyortir dengan cepat. Metodelogi dalam penelitian ini 

adalah input bola akan yg masuk mesin akan disensor oleh sensor warna, bola yang jatuh dari spiral akan 

jatuh dan disensor oleh sensor warna TS3200/230, keluaran sensor warna akan diolah oleh arduino. 

Selanjutnya akan mengontrol servo bergerak sesuai sudut yang telah ditentukan, dan stepper bergerak searah 

jarum jam untuk penempatan warna merah, kuning, hijau, biru, pink, dan berlawanan arah jarum jam untuk 

warna putih, jingga, hitam, coklat, silver. Bola yang digunakan pada lat ini yaitu berdiameter 40 mm. 

Penyortiran dilakukan dalam ruangan yang mempunyai cahaya stabil dengan menggunakan 40 bola dalam satu 

siklus. Hasil dari pengujian dapat disimpulkan bahwa sensor warna TCS3200/230 dapat menyortir sebanyak 40 

bola/menit, dengan 10 jenis warna yang berbeda. 

 

Kata kunci: Arduino, Bola Berwarna, Sensor Warna TCS 3200/230 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil pengamatan pada industri bola 

plastik, tidak sedikit yang masih menggunakan jasa 

tangan manusia untuk menyortir warna bola. 

Pengelompokan atau sortir dengan cara tersebut 

tentunya memiliki kekurangan dalam hal waktu dan 

tingkat produktivitas pada perusahaan tersebut. Hal 

ini disebabkan karena manusia seringkali 

inkonsistensi atau merasa bosan, lapar sehingga 

kurang konsentrasi dan menyebabkan kelalaian 

dalam menjalankan aktivitas rutin, 

 

Dari permasalahan tersebut maka terciptalah 

sebuah ide untuk membuat rancang bangun alat  

penyortir warna bola menggunakan sensor warna 

TCS3200.  

 

1.2. Tujuan 

1. Untuk menigkatkan proses penyortiran warna 

bola hingga lebih cepat dan praktis.  

2. dapat menghemat biaya operasional industri. 

3. menambah pemahaman mahasiswa tentang 

fungsi sensor warna TCS3200 Dan pembelajaran 

sistem kerja mesin di dunia industri. 

 

 

 

1.3. Metodologi 

Bola dengan warna yang beraturan akan 

dimasukkan ke dalam corong penampung bola. 

Bola akan bergulir pada spiral di dalam corong 

menuju pendeteksi warna bola dan disensor oleh 

sensor warna TCS3200. Kemudian warna bola 

tersebut akan dideteksi oleh sensor dan sinyal hasil 

bacaan tersebut akan dikirim ke mikokontroller 

(arduino) untuk diproses. Setelah itu arduino akan 

mengirim sinyal untuk menggerakan stepper dan 

servo. Stepper akan berputar clock wise (CW) jika 

warna bola yang terdeteksi adalah merah, kuning, 

hijau, biru dan pink. Namun jika putih, jingga, 

hitam, coklat dan silver maka stepper berputar 

sebalikanya atau counter clock wise (CCW) dan 

tiap putarannya sebanyak 90
0
. Selanjutnya bola 

akan diarahkan ke dua servo yang akan memilah 

warna bola dan menempatkannya pada wadah 

berwarna sesuai dengan warna bolanya. Posisi 

wadah berwarna diletakkan sesuai derajat pada 

servo yaitu 0
0
, 45

0
, 90

0
, 135

0
 dan 180

0
. Selesai 

melalui proses ini maka bola akan terlihat tersusun 

dengan baik dan benar. 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Warna 
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Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di 

dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih) .  

Identi tas suatu warna tersebut di tentukan 

oleh panjang gelombang cahaya yang 

masuk. 

 

2.2. Pembagian warna 

Gambar 2.1 pembagian warna 

Pembagian Warna Menurut Brewster; 

1. Warna Primer 

Merupakan warna dasar yang tidak memiliki 

campuran dari warna-warna lain. Warna yang 

termasuk dalam golongan warna primer adalah 

merah, biru, dan kuning. 

2.  Warna sekunder 

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer 

dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga 

merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, 

dan ungu adalah campuran merah dan biru. 

3. Warna tersier 

Merupakan campuran salah satu warna primer 

dengan salah satu warna sekunder. Misalnya warna 

jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna 

kuning dan jingga. 

 
2.3. Sensor Warna TCS 3200 

Sensor warna TCS3200 adalah sensor warna yang 

sering digunakan pada aplikasi mikrokontroler 

untuk pendeteksian suatu object benda atau warna 

dari objet yang di monitor. Sensor warna TCS3200 

juga dapat digunakan sebagai sensor gerak, dimana 

sensor mendeteksi gerakan  suatu object 

berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh 

sensor. Pada dasarnya sensor warna TCS 3200/230 

adalah rangkaian photo dioda yang disusun secara 

matrik array 8 × 8 dengan 16 buah konfigurasi 

photodioda yang berfungsi sebagai filter warna 

merah, 16 photodioda sebagai filter warna biru dan 

16 photodioda lagi tanpa filter warna. 

Berikut adalah sensor warna TCS3200: 

 
Gambar 2.2 modul sensor warna TCS3200 

 

 

 

 

Gambar 2.3 konfigurasi pin sensor warna TCS3200 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Deskripsi Alat 

Terdapat 4 bagian pada proses perencanaan 

penyortir warna bola, yaitu proses pendeteksian 

warna bola oleh sensor TCS3200/230, proses 

penampilan warna bola pada layar lcd 16x2, 

perputaran bola oleh motor stepper yang bertujuan 

memisahkan bola ke 2 bagian yaitu servo satu atau 

servo dua dan terakhir proses peletakan bola pada 

wadah yang telah ditentukan sesuai dengan 

warnanya. 

 

 

3.2. Perencanaan Alat 

3.2.1. Kerangka penyortir warna bola 
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Gambar 2.1 gambar perencanaan kerangka 

penyortir warna bola skala 1:5. 

 

Kerangka penyortir warna bola terbuat dari 

aluminum dan akrilik sebagai fondasi untuk 

mekanisme-mekanisme lainnya yang disusun 

menjadi satu bagian sehingga alat dapat bekerja 

sesuai dengan perencanaan dengan baik dan akurat. 

 

3.2.2. Corong penampung bola 

 

 

Gambar 2.2 gambar perencanaan corong 

penampung bola skala 1:4. 

Corong penampung bola berfungsi untuk 

menyimpan <40 bola dengan spiral di dalamnya 

agar dapat meluncurkan bola menuju tepat di 

hadapan sensor warna.  

 

3.2.3. Pendeteksi warna bola  

 

 

Gambar 2.3 gambar perencanaan pendeteksi warna 

bola skala 1:4. 

 

Bagian ini adalah tempat diletakkannya sensor 

warna untuk membaca warna pada bola. Didesain 

khusus dengan memberikan rumah khusus terhadap 

sensor warna agar cahaya matahari yang memiliki 

pengaruh besar terhadap nilai sensor warna tidak 

mudah masuk. Terdapat juga motor stepper yang 

berputar sebanyak 90
0 

searah ataupun berlawanan 

arah jarum jam sesuai dengan warna yang 

dibacanya. 

 

3.2.4. Penyortir warna bola 

 

 
Gambar 2.4 gambar perencanaan peyortir warna 

bola skala 1:4. 

 

Mekanisme satu ini adalah yang terpenting karena 

disinilah terjadinya penyortiran secara otomatis 

yang akan menyortir bola menuju wadah berwarna 

sesuai dengan warna bola yang terbaca oleh sensor 

warna. Penyortiran dilakukan oleh 2 motor servo 

yang bergerak berdasarkan sudut yang terprogram 

yaitu 0
0
, 45

0
, 90

0
, 135

0
 dan 180

0
. Dan pada tiap 

sudutnya terdapat 10 wadah dengan warna yang 

berbeda. 

 

3.3. Pengaturan Nilai pada TCS3200 

Sensor warna TCS3200/230 merupakan konverter 

warna menjadi frekuensi yang tersusun atas 

konfigurasi silicon photodiode dan konverter arus 

ke frekuensi dalam IC CMOS monolithic yang 

tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang 

kotak (50% dutycycle). Nilai frekuensi berbanding 

lurus dengan intensitas cahaya (irradiance). 

Keluaran frekuensi skala penuh dapat di skalakan 

oleh satu dari tiga nilai yaitu R-G-B yang 

ditetapkan via dua kontrol pin input. Masukkan 

digital dan keluaran digital memungkinkan 
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antarmuka langsung ke mikrokontroler atau sirkuit 

logika lainnya.  

Nilai frekuensi yang didapatkan akan ditampilkan 

ke dalam serial monitor pada arduino ataupun 

oscilloscope. Nilai inilah yang akan dimasukkan ke 

dalam program arduino agar sensor warna dapat 

membaca warna dengan baik dan akurat. Berikut 

nilai yang didapat saat penelitian dan pengambilan 

data.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Gambar Alat 

 

 
Gambar 2.5 gambar alat penyortir warna bola 

 

3.5. Hasil 

Nilai RGB yang dikeluarkan oleh sensor warna 

TCS3200 berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

ruangan akibat pengaruh sinar matahari. Untuk 

menghindari hal ini diperlukan ruangan yang bebas 

matahari. 

 

Pergerakan motor stepper sering mengalami 

ketidakakuratan. Ini terjadi karena driver motor 

stepper dan motor stepper terlalu cepat panas. 

Dengan memberikan heatsink pada keduanya  

kondisi dapat diminimalisir.  

 

Proses terjatuhnya bola dari corong mengalami 

hambatan akibat massa bola yang sangat ringan. 

Dengan membuat spiral di dalam corong bola lebih 

mulus meluncur menuju tempat pendeteksi wana 

bola. 

 

Alhasil, bola mampu mendeteksi 10 warna bola 

yang berbeda secara otomatis dengan kecepatan 

mendeteksi 40 bola per menit. 

 

IV.  KESIMPULAN 

Rancang bangun alat penyortir warna bola 

menggunakan sensor warna TCS3200 merupakan 

modifikasi dari penyortir warna bola yang hanya 

bisa mendeteksi 5 warna bola berbeda. 

Kemampuan alat ini lebih unggul karena mampu 

menyortir 10 warna berbeda dengan kecepatan 40 

bola/menit. 

Pemanfaatan alat ini guna untuk meminimalisir 

inkonsistensi dari kerja manusia yang terkadang 

kurang konsentrasi. 

Alat ini juga memiliki keterbatasan yaitu pada 

penempatan yang memerlukan ruangan bebas sinar 

matahari. Namun jika sensor warna TCS3200 

dibuatkan rumah khusus yang mampu terhindar 

dari masuknya sinar matahari maka alat ini dapat 

diletakkan di manapun.   

Warna Arduino 

Frekuensi (khz) 

   R    G    B 

Merah  19-28 10-20 11-21 

Kuning  22-32 17-27 12-21 

Hijau  13-23 22-28 16-26 

Biru  10-20 16-26 22-32 

Pink  23-33 16-26 28-38 

Putih  41-51 41-51 49-59 

Orange  56-66 7-17 9-19 

Hitam  5-15 5-15 7-17 

Coklat  16-26 12-22 13-33 

Abu-abu 26-36 26-36 37-47 

Kosong  5-10 5-10 7-12 

Warna Oscilloscope 

Frekuensi (khz) 

   R    G    B 

Merah  19,25 10,07 13,65 

Kuning  25,63 23,38 18,25 

Hijau  14,20 20,75 18,65 

Biru  11,02 16,24 30,96 

Pink  32,64 16,62 29,76 

Putih  42,91 42,25 56,15 

Orange  64,55 13,21 18,21 

Hitam  8,38 8,29 11,57 

Coklat  24,60 18,08 19,26 

Abu-abu 34,76 34,76 46,93 

Kosong  5,56 5,53 7,54 
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Abstrak – Pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi, khususnya pada sepeda motor. Sebagian besar 

pencurian itu terjadi dengan cara membongkar paksa kunci kontaknya. Hal ini dikarenakan sistem pengaman 

dari kunci kontak sepeda motor belum sepenuhnya baik sehingga diperlukannya sistem pengamanan tambahan 

selain pengaman pada kunci kontak. Oleh karena itu perlu dirancang sistem pengaman tambahan yang secara 

teknis terhubung dengan kabel gas sepeda motor sehingga menjadikannya lebih aman dari pencurian. Sistem ini 

menggunakan Remot Radio Frequency sebagai  sinyal input, Arduino Nano sebagai pusat kontrolnya dan 

aktuatornya berupa motor servo yang dapat menggerakkan sebuah part mekanikal dimana part mekanikal 

tersebut secara teknis dapat memutus dan menyambungkan kabel gas kendaraan sesuai dengan perintah yang 

diterima dari Remote Radio Frequency. Sistem pengaman ini memiliki kelebihan yakni mudah dikendalikan, 

karena untuk memutus dan menyambungkan kabel gas sepeda motor cukup dengan menekan tombol yang ada 

pada Remote Radio Frequency. Selain mudah dikendalikan, sistem pengaman ini juga sulit untuk dilumpuhkan 

karena untuk melumpuhkannya harus dengan membongkar box tempat jalur kabel gas sepeda motor. Hal ini 

dikarenakan walaupun kunci kontaknya telah dilumpuhkan oleh pencuri, sepeda motor tetap tidak dapat 

dijalankan apabila kabel gasnya masih dalam keadaan terputus. 

 
Kata Kunci: Pencurian, Sepeda Motor,  Kabel Gas, Remote Radio Frequency (RF), Arduino Nano. 

 

Abstract - Motor vehicle theft is still rife, especially on motorcycles. Most of the thefts happened by forcibly 

breaking the ignition. This is because the security system of the motorcycle contact latch is not fully well so that 

it needs an additional security system beside the safety of the ignition. Therefore it is necessary to design an 

additional security system that is technically connected to the motorcycle gas cable so that making it safer from 

theft. This system uses Radio Frequency Remot as input signal, Arduino Nano as its control center and its 

actuator is a servo motor that can drive a mechanical part that the mechanical part technically can disconnect and 

connect the vehicle gas cable according to the command that received from Radio Frequency Remote. This 

security system has advantages that are easily controlled, because to break and connect the motorcycle gas cable 

simply by pressing the button on the Radio Frequency Remote. In addition it is easy to control, this security 

system is also difficult to disable because to disable it must be by dismantling the box where the motorcycle 

cable lane. This is because eventhough the ignition key has been dismantled by the thief, the motorcycle remains 

unusable if the gas cable is still disconnected. 

 

Keyword: Theft, Motorcycle, Gas Cable, Radio Frequency (RF) Remote, Arduino Nano. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kendaraan bermotor yang banyak 

digunakan oleh masyarakat saat ini yakni 

kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat 

(mobil). Sebagian besar sistem keamanan sepeda 

motor  hanya berfokus pada pengamanan di sisi  

kunci  kontaknya. Sistem pengaman kunci kontak 

belum bisa mengamankan sepeda motor secara 

baik. Badan Pusat Statistik mencatat telah terjadi 

38.389 kasus pencurian kendaraan bermotor di 

Indonesia pada tahun 2015. Dari beberapa kasus 

tersebut salah satu penyebabnya  yakni 

pembongkaran pada kunci kontak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengamanan dari kunci 

kontak belum sepenuhnya baik, karena  sebagian 

besar sistem keamanan kendaraan bermotor yang 

ada pada masa itu masih terbatas pada pengamanan 

kunci kontaknya.  

Di samping itu, untuk sistem keamanan 

pada mobil biasanya berbentuk alarm yang 

menggunakan suara sebagai indikator adanya 

tindak kejahatan pada mobil tersebut, alarm ini 

hanya mampu membunyikan suara yang keras 

melalui pengeras suara (speaker) yang terpasang 

pada kendaraan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pemilik atau 
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lingkungan sekitar kendaraan bahwa alarm sedang 

aktif. Sistem alarm ini pun kurang efektif karena 

telah banyak terjadi pencurian mobil dengan cara 

melupuhkan atau memotong kabel penghubung 

alarm ini sebelum pencuri membongkar paksa 

kunci pintu mobil. 

Berdasarkan permasalahan diatas, muncul 

lah ide pembuatan sistem keamanan kendaraan 

yang lebih mutakhir dari sebelumnya. Ini 

merupakan inovasi pada sistem keamanan 

kendaraan, karena jika sistem ini dikembangkan 

lebih lanjut dapat mengurangi angka kriminalitas 

yang terjadi.  

Sistem keamanan ini nantinya secara teknis 

akan terhubung dengan kabel gas kendaraan. Cara 

kerja dari sistem pengaman ini adalah dengan 

memutus atau menyambungkan kabel gas 

kendaraan. Dengan sistem yang dikembangkan ini 

akan membuat kendaraan lebih aman dari 

pencurian, karena walaupun kunci kontak 

kendaraan tetap tidak bisa dijalankan oleh pencuri. 

Tingkat keamanan alat ini cukup sulit untuk 

dilumpuhkan karena pencuri harus merusak kabel 

kendaraan telah dilumpuhkan dan selama sistem ini 

belum diaktifkan maka kabel gas kendaraan tetap 

dalam kondisi terputus. Jika ini terjadi maka  

Sistem keamanan yang dikembangkan ini juga 

bertujuan untuk memudahkan pemilik kendaraan 

untuk meningkatkan keamanan pada kendaraannya 

karena sistem ini dapat dikontrol dengan mudah, 

yakni cukup dengan menekan tombol yang ada 

pada remot kontrol. 

Metodologi alat ini yaitu dengan 

menggunakan Remot RF sebagai kontrol untuk 

membuat sistem pada kabel gas tersebut dapat 

terputus atau tersambung sehingga motor tetap 

berada pada kondisi stasioner. Pada proses Remot 

RF mengaktifkan sistem tersebut, maka akan 

ditandai dengan suara buzzer yang berfungsi 

sebagai tanda sistem sudah aktif. Remot RF ini bisa 

diatur keluarannya sehingga apabila ada remot yang 

sama tetapi belum diatur, maka tidak akan bisa 

mengontrol sistem ini. Jarak 15 meter adalah 

maksimal jangkauan terbaik pada Remot RF agar 

bisa mengirim sinyal ke receiver untuk membuat 

sistem ini bekerja.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka 

dapat dibuat rumusan masalah : 

1. Bagaimana desain dan cara kerja komponen 

mekanik alat yang dapat memutus dan 

menyambungkan kabel gas kendaraan ? 

2. Bagaimana teknik pengontrolan alat 

menggunakan remote RF ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Menjadikan kendaraan bermotor lebih aman 

dari pencurian 

2. Memudahkan pengguna dalam mengamankan 

kendaraanya 

 

2.  LANDASAN TEORI 

2.1. Mekanisme Sistem Pengaman 

Mekanisme kerja sistem pengaman yang 

telah ada seperti yang diteliti oleh [1] menjelaskan 

bahwa mengamankan sepeda motor dapat 

dilakukan dengan metode SMS (Short Message 

Service). Apabila kunci kontak ON maka sistem 

akan mengirimkan SMS kepada pemilik sepeda 

motor (user) yang telah didaftarkan sebelumnya. 

Apabila kunci kontak sepeda motor telah 

dilumpuhkan oleh pencuri, maka melalui 

pengiriman SMS lewat nomor handphone yang 

telah didaftarkan klakson pada kendaraan dapat 

dihidupkan dan aliran kelistrikan kendaraan dapat 

diputuskan. Hasilnya sepeda motor tetap aman. 

Kelebihan pada sistem ini yakni pemilik kendaraan 

dapat mengontrol kunci kontak sepeda motor 

menggunakan SMS melalui handphone. Sedangkan 

kekurangannya yakni apabila kunci kontak telah 

dilumpuhkan, maka pencuri bisa menghidupkan 

kendaraan dengan cara memberikan aliran listrik ke 

kunci kontak secara manual (dengan 

menyambungkan kabel-kabel yang berhubungan). 

Kekurangan lainnya yakni apabila handphone 

pemilik kendaraan dalam posisi mati ataupun user 

berada pada area yang sinyalnya (provider) lemah 

maka akan sulit untuk mengontrol keamanan 

sepeda motor.  

Mekanisme kerja sistem pengaman lainnya 

seperti yang ada pada penelitian yang dilakukan 

oleh [2] menjelaskan bahwa sepeda motor 

diamankan melalui password yang harus 

dimasukkan melalui keypad. Apabila password 

yang telah diatur sebelumnya belum dimasukkan, 

maka fungsi sistem mesin dan starter motor tidak 

akan aktif. Sistem ini diatur mempunyai dua buah 

password yang masing masing password standar 

terdiri atas 3 digit angka (jumlah digit bisa 

disesuaikan). Password pertama merupakan 

password untuk menghidupkan sistem mesin 

sepeda motor, sedangkan password kedua adalah 

untuk menghidupkan sistem starter sepeda motor. 

Apabila password pertama belum dimasukkan 

maka sistem mesin belum dapat berfungsi atau mati 

dan ketika starter ditekan maka klakson yang akan 

berbunyi. Apabila password pertama yang 

dimasukkan salah, maka klakson motor akan 

berbunyi sebanyak 5 kali (dapat disesuaikan). 

Sedangkan jika password pertama benar maka 

sistem mesin hidup atau dapat berfungsi, namun 

sistem starter belum berfungsi dan harus 

memasukkan password kedua. Apabila salah 

memasukkan password kedua maka klakson motor 

akan berbunyi kembali dan harus mengulang 

memasukkan password dari awal lagi dan dengan 

demikian, ketika password kedua benar maka 

starter motor sudah berfungsi dan sepeda motor 
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siap untuk digunakan. Kelebihan dari sistem ini 

yakni keamanan sepeda motor menjadi berlapis-

lapis dengan harus memasukkan password 

beberapa kali. Sedangkan kekurangannya yakni 

pemilik kendaraan cukup sulit untuk menggunakan 

kendaraan karena harus memasukkan password dua 

kali. Kekurangan lainnya yakni adanya 

kemungkinan pemilik kendaraan lupa akan 

password yang harus dimasukkan. Di samping itu 

sistem ini juga merubah tampilan luar sepeda  

motor dengan adanya keypad, begitu juga dengan 

rangkaian kontrolnya yang terpasang pada bagasi 

sepeda motor sehingga mengurangi volume bagasi 

tersebut serta perlindungan pada rangkaian kontrol 

belum begitu baik. 

 

2.2. Metode Pengontrolan 

Metode pengontrolan yang ada pada 

penelitian yang dilakukan oleh [1] yakni dengan 

metode pengiriman SMS (Short Message Service). 

Alat yang terpasang pada sepeda motor akan 

mengirimkan SMS kepada nomor handphone yang 

telah didaftarkan sebelumnya apabila kunci kontak 

sepeda motor pada posisi ON. Melalui handphone 

tersebut sistem keamanan dapat dikontrol, yakni 

dapat menghidupkan klakson serta memutus dan 

menyambungkan kelistrikan pada sepeda motor. 

Metode pengontrolan lainnya seperti yang 

telah dilakukan oleh [2] yakni dengan metode 

memasukkan kata sandi atau password pada keypad 

yang terpasang di sepeda motor. Sistem ini berbasis 

mikrokontroller ATMega 8535. Sistem ini akan 

bekerja dengan baik apabila kata sandi yang 

dimasukkan sudah benar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.   Mekanisme Sistem Pengaman yang Dibuat 

Gambar dibawah adalah kondisi mekanisme 

sistem pengaman aktif ataupun kondisi tersambung. 

Sistem pengaman ini terdiri dari 2 bagian. Bagian 

tersebut kemudian digabungkan menjadi satu 

bagian yakni mekanisme sistem pengaman yang 

dapat memutus dan menyambungkan kabel gas. 

Pada proses ini pengontrolannya diatur oleh remot 

RF. 

 

 
 

Gambar 1: Mekanisme sistem pengaman 

yang dibuat 

 

Dari Gambar 1 diatas dijelaskan bahwa Cara  

kerja dari mekanisme sistem pengaman ini adalah 

dengan cara kondisi “A” tidak bergerak sama sekali 

dan hanya kondisi “B” yang bergerak. Jadi bagian 

mekanik pada kondisi ”B” yang hanya bisa diputar 

atau digerakkan oleh motor servo. Pergerakan 

tersebut disesuaikan dengan derajat pada kondisi 

“B” agar bisa tersambung atau terputus. Pada 

mekanisme pengaman dibagian “A” adalah bagian 

mekanikal yang terhubung dengan karburator, 

sedangkan dibagian “B” adalah bagian mekanikal 

yang terhubung dengan handle gas. Dengan kedua 

sistem inilah kabel gas bisa terputus atau 

tersambung hanya dengan menggunakan kontrol 

Remot RF.  

 

3.2.   Penggabungan Komponen 

Setelah didapat desain seluruh komponen 

maka didapatlah bentuk keseluruhan case 

komponen. Didalam case tersebut sudah mencakup 

dari rangkaian kontrol, mekanisme sistem 

pengaman, dan motor servo sebagai penggerak. 

Case ini dibuat menggunakan 3D printing. Desain 

yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 5. 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Gambar  2: Desain case keseluruhan 

 

Dari  Gambar 2 dapat dilihat bahwa posisi 

“A” adalah menunjukkan case penopang 

mekanisme sistem pengaman. Posisi “B” adalah 

menunjukkan mekanisme sistem pengaman yang 

dibuat untuk memutus dan menyambung kabel gas. 

Posisi “C”adalah menunjukkan case tempat 

meletakkan rangkaian kontrol elektrikal seperti 

modul receiver RF, Arduino Nano, IC regulator 

L7809CV, dan buck converter. Posisi “D”adalah 

menunjukkan 2 buah gear yang dibuat sebagai 

tambahan pada motor servo dan gear satunya 

ditambahkan di mekanisme alat pengaman agar saat 

sistem bekerja bisa menggerakkan gear tersebut. 

Posisi “E”adalah menunjukkan sebagai case tempat 

motor servo dan pada posisi “F” adalah sebagai 

tempat untuk pemasangan box luar yang berfungsi 

untuk melindungi komponen-komponen ini. 

Hasil 3D printing yang dibuat haruslah 

sesuai ukuran yang ditopang sehingga semua 

komponen bisa bekerja dengan baik. Jadi harus 

memiliki ketelitian yang tinggi untuk membuatnya. 

C F 

A A B 

E

3 

D F 
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3.3.   Hasil Pembuatan 

Pembuatan  box menggunakan bahan 

akrilik agar dapat melindungi alat bagian dalam 

beserta komponen kontrol elektronikanya. Dimensi 

ukuran box alat yang dibuat adalah 13,3 cm x  7 cm 

x 5,3 cm . Ukuran panjang, lebar dan tinggi pada 

box ini sudah sesuai pada kondisi motor yang akan 

dipasang alat pengaman ini. Dibawah ini adalah 

gambar hasil dari keseluruhan komponen yang 

sudah dirangkai dan dipasang sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3: Hasil rangkaian komponen alat 

 

Dari Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa 

keseluruhan komponen sudah terpasang dan siap 

untuk digunakan pada sepeda motor matic. Sistem 

ini lah yang akan memutus dan menyambungkan 

kabel gas sehingga mesin sepeda motor tersebut 

dapat dikondisikan pada kondisi idle speed. Hasil 

pembuatan yang baik akan berpengaruh dengan 

kerjanya alat. Seperti pada gambar adalah hasil 

yang baik. Jadi dalam satu box sudah mencakup 

semua komponen, baik itu rangkaian kontrol dan 

mekanisme sistem pengaman yang dibuat serta case 

penopang. 

 

3.4.   Rangkaian Kontrol 

Rangkaian elektronika yang berfungsi 

sebagai pengontrol alat pengaman ini ditempatkan 

didalam box beserta part mekaniknya. Sehingga 

tempat untuk peletakan komponennya sudah 

disediakan didalam box. Untuk proses 

penyolderannya langsung pada komponen  tidak 

melalui papan PCB lagi. Untuk proses 

penyambungan komponen dengan menggunakan 

kabel. Blok diagram rangkaian kontrol alat 

pengaman sepeda motor ini dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4: Blok diagram rangkaian kontrol  

 

Sistem kerja alat pengaman ini berbasis 

mikrokontroler dengan Arduino Nano sebagai pusat 

kontrolnya. Prinsip kerjanya yakni Remot kontrol 

(transmitter) RF ketika tombolnya ditekan maka 

akan memberikan sinyal ke modul receiver RF. 

Modul receiver RF kemudian meneruskan sinyal ke 

Arduino Nano. Arduino Nano bekerja pada 

tegangan operasi 5V, sedangkan aki sebagai suplai  

daya utama rangkaian kontrol ini memiliki 

tegangan 12V. Tegangan output aki 12V tersebut 

diturunkan oleh buck converter menjadi 5.5V agar 

tegangan tersebut mencapai tegangan  

input rekomendasi Arduino Nano.  

           Sinyal yang didapat Arduino Nano dari 

modul receiver RF kemudian diproses untuk 

menggerakkan motor servo. Motor servo 

merupakan aktuator dari rangkain kontrol ini. 

Derajat pergerakan motor servo tergantung dari 

sinyal yang diberikan oleh Remot kontrol RF. 

Diantara motor servo dan part mekanikal alat 

terdapat dua buah gear yang menghubungkan 

keduanya. Jadi pergerakan part mekanikal alat 

merupakan hasil dari pergerakan motor servo. 

Berdasarkan derajat pergerakan motor servo yang 

telah ditentukan, maka part mekanikal alat yang 

terdiri dari dua buah silinder yang disambungkan 

dapat berada pada posisi putus ataupun 

menyambung.  

          Ketika handle gas sepeda motor ditarik, 

sedangkan dua buah silinder tersebut berada pada 

posisi putus maka tarikan tersebut tidak sampai 

kepada karburator motor. Apabila tidak ada tarikan 

pada karburator motor maka tidak terjadi 

pembakaran pada mesin sepeda motor walaupun 

sepeda motor tersebut berada dalam kondisi hidup 

sehingga sepeda motor tetap berada pada kondisi 

idle speed. Hasil akhirnya yakni sepeda motor tidak 

dapat dijalankan. 

Rangkian skematik sistem kontrol dari alat 

ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Rangkaian Skematik 
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3.5.   Pengujian  Rangkaian Remote 

Berikut ini adalah pengujian remot RF 

terhadap alat pengaman. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui jarak ideal yang bisa dijangkau 

oleh remot RF. Pada kondisi tersebut tombol yang 

digunakan pada remot RF adalah 2 tombol (A dan 

B) dari 4 tombol (A, B, C, D). Tombol “A” 

berfungsi untuk memutuskan kabel gas dan tombol 

“B” untuk menyambungkan kabel gas. Hasil 

pengujian jarak yang dapat dijangkau oleh Remot 

kontrol RF dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : 

 

 

3.6.   Pengujian Aki (Akumulator) 

Pada percobaan  ini menggunakan aki yang 

telah  lama dipakai yang terdapat pada sepeda 

motor ini.  Aki yang digunakan kurang begitu 

bagus karena memiliki tegangan dan arus yang 

tidak stabil. Sehingga komponen elektronika 

sebagai kontrol pada percobaan  ini menggunakan 

aki yang telah  lama dipakai yang terdapat pada 

sepeda motor ini.  Aki yang digunakan kurang 

begitu bagus karena memiliki tegangan dan arus 

yang tidak stabil. Sehingga komponen elektronika 

sebagai kontrol alat mengalami gangguan dan 

permasalahan.  Tegangan yang di keluarkan pun 

tidak stabil, rentan10-11 volt jika mesin motor mati 

atau kondisi belum di starter. Hal ini  karena 

dipengaruhi oleh  arus yang dikeluarkan aki tidak 

stabil. Jadi jika distarter maka tegangan yang 

dikeluarkan aki adalah 5v atau dibawahnya. Hal ini 

lah yang  membuat Arduino menjadi on/off   atau  

motor servo error sehingga membuat komponen 

tersebut bermasalah. 

Tegangan output aki 11.5V tersebut masih 

harus diturunkan dengan menggunakan buck 

converter menjadi 5.5V agar dapat mencapai 

tegangan kerja operasi Arduino Nano. Untuk hasil 

pengukuran tegangan output aki pada saat kondisi 

mesin sepeda motor belum dan sudah dipanaskan 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

3.7.   Daya Total 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, 

alat pengaman ini menggunakan aki sebagai 

penyuplai sumber daya utama. Semua komponen 

kontrol elektronika dari alat ini menggunakan daya 

yang berasal dari aki. Hal ini tentunya membuat 

daya aki menjadi berkurang. Oleh karena itu 

diperlukannya kalkulasi hitungan tentang berapa 

lama daya tahan aki berdasarkan beban yang ada. 

Proses penghitungannya dijelaskan di bawah ini. 

Arus total beban aktif adalah pengukuran 

yang dilakukan jika motor servo dan buzzer 

diaktifkan. Perhitungan waktu daya tahan aki jika 

motor servo dan buzzer diaktifkan adalah: 

 

Arus total beban aktif = Iaktif  = 90mA = 0.09A 

Arus aki = Iaki = 5AH 

Tegangan aki (mesin sepda motor mati) = Vaki = 

11.55V 

Tegangan output buck converter = Vbuck = 5.5V  

 

Daya output : Pout = Vbuck × Iaktif 

         = 5.5 × 0.09 = 0.495Watt 

Waktu daya tahan aki = Vaki × Iaki ÷ Pout  

 = 11.55 × 5 ÷ 0.495  

 = 57.75WH ÷ 0.495W  

 = 116.66H 

 

Jadi waktu daya tahan aki yang digunakan 

sebagai suplai rangkaian kontrol dengan kondisi aki 

tidak diisi ulang (motor tidak dihidupkan)  dan 

motor servo serta buzzer aktif adalah selama 116.66 

jam atau sama dengan 4 hari 20 jam. 

Arus total beban nonaktif adalah 

pengukuran yang dilakukan jika motor servo dan 

buzzer tidak diaktifkan atau tidak bekerja. 

Perhitungan waktu daya tahan aki jika motor servo 

dan buzzer tidak diaktifkan adalah :  

 

Tabel 1. Hasil pengujian jarak jangkauan Remot 

kontrol RF 

 
Jarak (meter) Hasil* 

 
5m Baik 

 
10m Baik 

 
15m Sedang 

 
20m Sedang 

 
25m Buruk 

 
30m Buruk 

Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan aki saat 

sepeda motor sudah dipanaskan 

  

Kondisi sepeda motor 

Tegangan 

output aki 

(V) 

  

Mesin sepeda motor mati dan 

ditekan tombol starter 
8.22 

  

  

Mesin sepeda motor hidup 12.75 

            Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan aki saat 

sepeda motor belum dipanaskan 

  

Kondisi sepeda motor 
Tegangan output aki 

(V) 

  

Mesin sepeda motor mati 11.55 

  

Ditekan tombol starter 5.03 

  

Mesin sepeda motor 

hidup 
12.03 
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Arus total beban nonaktif = Inonaktif  = 20mA = 

0.02A 

Arus aki = Iaki = 5AH 

Tegangan aki (mesin sepda motor mati) = Vaki = 

11.55V 

Tegangan output buck converter = Vbuck = 5.5V  

 

Daya output : Pout = Vbuck × Inonaktif 

         = 5.5 × 0.02 = 0.11Watt 

Waktu daya tahan aki = Vaki × Iaki ÷ Pout  

 = 11.55 × 5 ÷ 0.11  

 = 57.75WH ÷ 0.11W  

 = 525H 

 

Jadi waktu daya tahan aki yang digunakan 

sebagai suplai rangkaian kontrol dengan kondisi aki 

tidak diisi ulang (motor tidak dihidupkan) dan 

motor servo serta buzzer tidak aktif adalah selama 

525 jam atau sama dengan 21 hari 21 jam. Hasil 

perhitungan daya tahan aki dapat dilihat pada Tabel 

4. 

 

 

Dari hasil yang tertera pada Tabel 4 dan 

hasil perhitungan dan pengukuran dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan daya rangkaian 

kontrol dari alat pengaman ini masih cukup hemat 

dan tidak boros. Hal ini terbukti dengan daya tahan 

aki yang mencapai waktu 4 hari dalam kondisi aki 

yang tidak diisi ulang (motor tidak dihidupkan) 

sama sekali.  Aki pada sepeda motor akan otomatis 

terisi ulang apabila sepeda motor dihidupkan 

sehingga hal ini menjadikan aki dapat bertahan 

lebih lama dari pada waktu yang dicatatkan diatas. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik pada 

penelitian ini yakni: 

1. Pengujian alat pada sepeda motor menempuh 

jarak 22 km. 

2. Remot berfungsi dengan baik pada jarak 15 m. 

3. Daya tahan aki apabila motor servo dan buzzer 

aktif terus menerus adalah 4 jam 21 hari 

sedangkan jika kondisi motor servo dan 

buzzer tidak aktif adalah 21 hari 21 jam. 

4. Pada kondisi alat tersambung, apabila kunci 

kontak dimatikan dan Remot RF tidak ditekan 

selama 10 detik, maka sistem pada alat 

pengaman ini otomatis terputus. 

5. Tombol “A” pada Remot RF untuk 

menjadikan mesin sepeda motor pada kondisi 

idle speed. Sedangkan tombol “B” untuk 

mengembalikan mesin sepeda motor pada 

kondisi semula. 

 

Adapun saran apabila penelitian ini ingin 

dikembangkan lebih lanjut adalah: 

1. Suplai utama (aki) yang baik sangat 

diperlukan sehingga tidak terdapat error pada 

kinerja sistem dan dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Pembuatan alat secara keseluruhan harus 

dibuat menyesuaikan dengan kabel gasnya 

langsung dan tidak dibuat secara terpisah, 

sehingga fungsi kabel gas tersebut sesuai 

dengan hasil yang diinginkan.  

3. Perlunya pembuatan box yang tahan air agar 

komponen didalamnya terlindungi dengan 

baik. 

4. Perlunya optimasi pada keseluruhan alat 

pengaman ini sehingga alat yang dibuat 

memiliki dimensi ukuran yang kecil dan 

mudah untuk diletakkan pada sepeda motor. 
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Tabel 4. Hasil perhitungan daya tahan aki 

Kondisi Rangkaian 

Kontrol 

Arus 

Total 

Daya Tahan 

Aki 

Motor servo dan buzzer 

aktif 
90mA 

4 hari 20 

jam 

Motor servo dan buzzer 

nonaktif 
20mA 

21 hari 21 

jam 
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Abstrak - Gula merah merupakan panganan hasil dari olahan air nira pohon aren yang 

diolah lagi menjadi gula merah. Proses penggerusan dan pencampuran gula merah masih 

menggunakan tenaga manusia (manual). Salah satu solusi untuk meringankan tenga manusia 

yaitu dengan merancang bangun mesin penggerus gula merah yang dapat menghemat waktu 

pengerjaan. Mesin penggerus gula merah ini dirancang dengan menerapkan metode VDI 

2222, dengan metode ini mesin dapat menghasilkan gerusan gula merah dengan kapasitas 

1kg/3 menit. Mesin ini terdiri dari sistem transmisi poros, pulley dan v-belt. Dengan adanya 

mesin ini proses waktu yang dibutuhkan lebih cepat, kapasitas produksi meningkat menjadi 

20kg/jam. 
 
Kata Kunci : Penggerusan dan pencampuran, sistem transmisi, kapasitas, waktu 

 

 
 

Abstract - Red sugar is a result processed palm juice processed palm trees are processed again 

into brown sugar. The process of grinding and mixing brown sugar is still using manpower 

(manual). One solution to allivate human power is by designing a brown machine that can save 

saving time. The brown sugar machine is designed by applying the vdi 2222 method, with this 

method machine can produce a brown sugar scour with a capacity of 1 kg/3 minutes. This 

machine consists of shaft transmission system, pulley and v-belt. With this machine the process 

of time required faster, the production capacity ancreased to 20 kg/hour. 
 

Keywords: Scouring and mixing, transmission system, capacity, time. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

 
Potensi tanaman aren untuk menghasilkan 

gula sangat tinggi, sedangkan Indonesia memiliki 

tanaman aren yang sangat melimpah dimana sebagian 

besar tumbuh sebagai hutan campuran. Tanaman aren 

memproduksi   gula   yang   sebagian   besar   diolah 

menjadi   gula   merah.   Namun   demikian,   proses 

produksi ini masih sangat tradisional sehingga 

mempunyai mutu yang sangat beragam[2]. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan 

pada Industri Kecil Menengah (IKM) Kue Putu HJ 

Bangka   di   daerah   Perumahan   Bukit   Intan   Asri 

kecamatan Bacang Air Itam Pangkal Pinang, bahwa 

proses penggerusan gula merah masih menggunakan 

tenaga manusia (manual) dan membutuhkan waktu 

produksi yang lama. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka 

penulis melakukan terobosan baru dalam proses 

penggerusan gula merah dengan membuat mesin 

penggerus gula merah dengan kapasitas 20  kg/jam, 

dengan harapan mempermudah dalam proses 

produktifitas penggerusan gula merah dan 

meningkatkan varian kuliner di Bangka Belitung.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Pembuatan Kontruksi Alat 

 

 
Gambar 1.1 Proses manual penggerusan gula merah 

 
1.2  Tujuan 

a.    Membuat rancang bangun mesin penggerus 
gula merah kapasitas 20 kg/jam. 

b. Menyeragamkan   hasil   penggerusan   gula 

merah dengan menggunakan mekanisme 

mixer arm & blade. 

 
1.3  Metodelogi 

Scope    perancangan    pembuatan    Mesin 
Penggerus Gula Merah[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3 Scope Perancangan Mesin Penggerus 

Gula Merah. 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1           Data Hasil Penelitian 

Dari        hasil        dari        perbandingan 
penggerusan secara  manual dengan penggerusan 

dengan   menggunakan   mesin   maka   didapatlah 

hasil  yang  jauh  lebih  baik  dari  proses  manual 

yang  sebelumnya  telah  dilakukan.  Dimana 

terdapat  kelebihan  serta  kekurangan dari  proses 

pembuatan   mesin   penggerus   gul a   merah   itu 

sendiri, antara lai n: 

 
2.1.1     Kekurangan 

a.    Biaya pembuatan cukup mahal. 
b.    Perawatan mesin harus rutin. 

c.    Masih semi otomatis. 

 
2.1.2     Kelebihan 

a. Hasil   gerusan   lebih   baik   dari   proses 
manual. 

b.    Tidak membutuhkan banyak tenaga. 
c.    Waktu produksi lebih cepat. 

Pembuatan kontruksi alat dibuat 

menggunakan   aplikasi   Solidworks   dan   Autocad. 

Bagian utama penggerus dan pengaduk tersebut dibuat 

menggunakan pelat stainless steel 304 dan alumunium 

dengan ketebalan 0.8 mm. Dan untuk poros stainless 

steel berdiameter 5 dan 8 mm. Penyangga atas 

konstruksi  mesin  ini  dibuat  dari  kayu  (meja)  tebal 

2cm. Berikut adalah rancangan keseluruhan konstruksi 

kerangka mesin: 

 

(a) 
 

 

 

(b) 

 
Gambar 3.1(a) Rencana kontruksi mesin; (b) Hasil 

assembly kontruksi jadi mesin. 
 

Setelah mengetahui tuntutan konsumen 

terhadap teknologi yang akan dibangun, tahap 

selanjutnya adalah pembuatan diagram Black Box. 

Diagram Black Box adalah diagram yang menunjukan 

input-process-output dari teknologi yang akan 

dirancang[1]. Diagram Black Box dapat dilihat pada 

gambar 3.2 

 

 
 

Gambar 3.2 Diagram Back Box.
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3.2   Hasil Penggerusan Dan Pencampuran 
 

Uji coba sitem penggerusan dilakukan 

setelah pembuatan alat selesai. Adapun tujuan pada 

tahap ini  adalah untuk menganalisa cara  kerja dari 

mesin penggerus gula merah. Hasil dari pengujian jarak 

dan gap pisau penggerusan dapat dilihat pada tabel  3.2,  

sedangkan untuk  melihat  hasil  pengujian 

pencampuran hasil gerusan dengan gula pasir dapat 

dilihat pada table 3.3. 

Tabel  3.2  Data  pengujian  waktu 

pengupasan dengan manual. 

 

Tabel  3.3  Data  pengujian  pencampuran 

hasil gerusan dengan gula pasir. 

3.3   Analisa 
Setelah  melakukan uji  coba  mesin,  maka 

diperoleh hasil analisa sebagai berikut. 
a. Berdasarkan hasil  uji  coba ke  1  didapat  hasil 

pengujian penggerusan gula merah yang masih 
berupa pecahan dengan ketebalan yang tidak 
teratur  dikarenakan  jarak  mata  potong  yang 
terlalu  tinggi/besar  gap  nya,  serta  ketinggian 
mata   potong   yang   tidak   merata.   Dan   hasil 
pengadukan tidak tercampur. Maka dari itu 

diperlukan perbaikan pada mata potong dan jarak 

mata potong di perkecil serta menyamaratakan 

ketinggian mata potong serat pada lengan 

pengaduk. 

b. Berdasarkan hasil  uji  coba ke  2  didapat  hasil 

pengujian penggerusan yang potongannya masih 

pecah, akan tetapi ukuran pecahan gula merah 

lebih kecil dari sebelumnya dikarenakan   masih 

terdapat  gap   yang   besar  antara   mata   pisau 

dengan saluran input. Hal ini menyebabkan gula 

merah patah pada saat mata potong menyentuh 

gula merah. Dan hasil pengadukan sudah 

tercampur rata, namun masih terdapat sisa pada 

sudut wadah pengaduk. Maka dari itu perlu 

dilakukan perbaikan jarak saluran input dengan 

cara membuat slot pada landasan dudukan input 

agar dapat diatur jaraknya. 

c. Berdasarkan hasil  uji  coba ke  3  didapat  hasil 

pengujian penggerusan yang hasil potongannya 

lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih terdapat 
sisa gerusan berukuran ± 5 mm itu kemungkinan

 
tekstur gula merah yang rapuh yang membuat 
sisa hasil gerusan berukuran ± 5 mm tersebut.

 
Dan hasil pengadukan sudah tercampur secara 
merata.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan  suatu 

solusi yakni uji coba dengan cara mengurangi 

mata potongnya. 
 

 
4. KESIMPULAN 

 
Dari hasil pembuatan alat dan penyusunan 

makalah, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Mesin  dapat  memenuhi  kebutuhan  UKM  Kue 

Putu, serta  menambah kapasitas produksi gula 

merah yang tadi 10 kg/jam menjadi 20 kg/jam. 

b. Hasil   gerusan   gula   merah   ditentukan   oleh 

penyetingan ketinggian mata potong, semakin 

tinggi mata potong maka semakin kasar hasil 

gerusan begitu juga sebaliknya. 

c. Mesin penggerus gula merah mampu menggerus 

serta mengaduk campuran gula merah dan gula 

pasir  yang  telah  dihaluskan lebih cepat    serta 

lebih banyak dari penggerusan dan pengadukan 

manual. 

d. Mesin penggerus gula merah dapat dioperasikan 

dengan listrik rumahan serta ramah lingkungan. 
e. Mesin     penggerus     gula      merah     mampu 

menyeragamkan hasil gerusan gula  merah dan 
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gula pasir yang telah dihaluskan, serta lebih baik, lebih 

cepat dari proses penggerusan dan pengadukan manual. 
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Abstrak -Rancang bangun alat kontrol otomatis pada persewaan lapangan futsal ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan akan sistem otomatis yang bisa meringankan pekerjaan serta memberikan daya tarik terhadap 
pengguna. Alat ini dapat difungsikan dalam dunia olahraga untuk membantu pekerjaan para tenaga kerja. 

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah mulai dari pengumpulan data, pengolahan data yang telah 

dikumpulkan, perancangan hardware yang berupa perancangan rangkaian, pembuatan software yang 

menggunakan software Integrated Development Environment (IDE) khusus untuk Arduino Mega 2560. Alat 

persewaan lapangan futsal ini menggunakan software visual basic 6.0 sebagai aplikasi registrasi penyewa dan 

inputan awal ke Arduino Mega 2560, RFID MFRC522 memilik kartu akses sebagai akses pengatur kerja 

program, Arduino Mega 2560 sebagai pusat sistem, data registrasi akan tersimpan di database microsoft acces, 

program akan diolah pada Arduino Mega 2560 untuk menampilkan display pada LCD dan Led matrix p10, 

mengaktifkan relay, solenoid pengunci pintu, sirine dan lampu.  

 

KataKunci: Arduino Mega 2560, RFID MFRC522, penghitung waktu, Led Matrix p10, futsal. 

Abstract -The design of the automatic control device on the futsal field lease is made based on the need for an 

automated system that can lighten the work and provide an appeal to the users. This device can be functioned in 

the world of sports to help the work of the workers. The implementation method used is from data collection, 
data processing that has been collected, hardware design in the form of circuit design, software development 

using Integrated Development Environment (IDE) software specifically for Arduino Mega 2560.This futsal field 

rental device uses visual basic 6.0 software as a tenant registration application and initial input to Arduino 

Mega 2560, RFID MFRC522 has access card as work program access,Arduino Mega 2560 as system center, 

registration data will be stored in microsoft acces database, program will be processed in Arduino Mega 2560 

to display display on LCD and Led matrix p10, activate relay, door lock solenoid, siren and lamp. 

 

Keywords: Arduino Mega 2560, RFID MFRC522, Timers, Led Matrix p10, futsal. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Futsal merupakan salah satu olahraga yang 

populer ditengah masyarakat selain sepakbola.  

Namun yang kami temukan, belum adanya lapangan 

futsal yang memiliki fasilitas penunjang seperti 

perhitungan lama waktu bermain dan pertanda waktu 

selesai. Hampir keseluruhan lapangan futsal masih 

menggunakan perhitungan jam manual dan dengan 

tiupan pluit tanda waktu selesai oleh pengelola 

lapangan. 
Hal ini tentunya sedikit merepotkan pengelola 

lapangan karena harus memperhatikan jam selama 

lapangan disewakan dan harus menghampiri lapangan 

untuk meniup pluit bahkan untuk meghidupkan dan 

mematikan lampu lapangan. Tidak hanya pemilik 

lapangan, bahkan penyewapun akan dirugikan karena 

tidak adanya perhitungan waktu yang akurat.  

Oleh karena itu kami ingin membuat sebuah alat 
kontrol otomatis pada persewaan lapangan futsal. Alat 

ini nantinya dapat bekerja menggunakan acces card 

RFID (radio frequency identification) untuk akses 

masuk lapangan futsal, menyalakan lampu secara 

otomatis, menjalankan timer lama penyewaan, dan 

memberi sirine tanda akan berakhirnya waktu 

penyewaan. Pengontrolan otomatis adalah 

pengontrolan yang dilakukan oleh mesin-mesin atau 

peralatan yang bekerja secara otomatis  dan 

operasinya di bawah pengawasan manusia (Netustil, 

1978),Terjemahan [1].  
Proyek akhir ini membahas mengenai 

beberapa perangkat yang digunakan dalam sebuah alat 

untuk alat kontrol otomatis pada persewaan lapangan 

futsal, yaitu kartu akses, modul MFRC522 RFID 

(radio frequency identification), Arduino Mega 2560, 

layar LCD, lampu, Led matrix p10, sirine, RTC (Real 

time clock) dan solenoid pengunci pintu. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol pada alat 

otomatis ini?  

2. Bagaimana merancang dan membuat hardware 

alat kontrol otomatis menggunakan Arduino 

Mega 2560 dan kartu akses RFID? 
3. Bagaimana membuatprogram untuk alat kontrol 

otomatis ini? 
4. Bagaimanacara kerja alat kontol otomatis ini? 
5. Bagaimanacarapengujian sistem secara 

keseluruhan? 
 

1.3. Tujuan 

1. Merancang sistem kontrol pada alat kontrol 

otomatis pada lapangan futsal. 

2. Merancang dan membuat hardware alat kontrol 

otomatis menggunakan Arduino Mega 2560 dan 

kartu akses RFID. 

3. Membuat program untuk alat kontrol otomatis. 

4. Menjelaskan cara kerja alat kontol otomatis. 

5. Menjelaskan cara pengujian sistem secara 

keseluruhan. 
 

1.4. Metodologi 

Pembuatan alat kontrol otomatis pada persewaan 

lapangan futsal dimulai dengan melakukan 

pengumpulan data berupa interview, kuesioner, dan 

studi literatur. Selanjutnya data tersebut diolah untuk 

merancang hardware, software dan program. Setelah 

itu dilanjutkan ke pembuatan hardware, software dan 

program. Setelah pembuatan hardware, software dan 

program selesai dilakukan, dilanjutkan ke pengujian 

alat. Dari pengujian alat diketahui apakah alat dapat 
berfungsi dengan baik atau memerlukan perbaikan.   

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1.   Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler 

berbasiskan Atmega 2560.Arduino Mega 2560 

memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin 

dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai 

input analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial 

hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi USB, jack 

power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang 
diperlukan untuk mendukung mikrokontroler.Cukup 

dengan menghubungkannya ke komputer melalui 

kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor 

AC-DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya [2]. 
Bentuk fisik dari Arduino Mega 2560 dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2. Bentuk fisik Arduino Mega 2560 [2] 

 

Arduino Mega 2560 memiliki beberapa fitur 

atau spesifikasi, fitur atau spesifikasi 

tersebut, antara lain [2]:   

 Mikrokontroller  : Atmega 

2560 

 Tegangan Operasi  : 5V 

 Tegangan Input  : 7-12 V 

 Tegangan Input (Limit) : 6-20 V 

 Pin Digital I/O  : 54 (15 

pin digunakan sebagai output PWM) 

 Pin Input Analog  : 16 

 Arus DC per pinI/O  : 40mA 

 Arus DC untuk pin 3.3V : 50mA 

 Flash Memory  : 256KB 

(8KB digunakan sebagai bootloader) 

 SRAM   : 8KB 

 EEPROM   : 4KB 

 Clock Speed   : 16MHz  

 

2.2.  Microsoft Visual Basic 6.0 

Visual Basic merupakan salah satu Development 
Tool, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam 

program komputer, khususnya yang menggunakan 

sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan 

salah satu bahasa pemrograman komputer yang 

mendukung object (Object Oriented Programming = 

OOP). 

Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa 

aktivitas. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi 

(OS) komputer dan aplikasi lainnya yang mendukung 

Apl. Bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dapat 
digunakan untuk menyusun dan membuat program 

aplikasi pada sistem operasi windows. Program 

aplikasi dapat berupa program database, program 

grafis dan lain sebagainya. Didalam Visual Basic 6.0 

terdapat komponen-komponen yang sangat membantu 

dalam pembuatan program aplikasi. Dalam pembuatan 

program aplikasi pada Visual Basic 6.0 dapat 

didukung oleh software seperti Microsoft Access, 

Microsoft Exel, Seagate Crystal Report, dan lain 

sebagainya [6]. 

 

 
          Gambar 2.4. Tampilan awal Visual Basic 6.0 [6] 

 

2.3.  Modul Mifare RC522 RFID 

RFID singkatan dari Radio-Frequency 

IDentification, merupakan sebuah sistem identifikasi 

yang flexible dan sangat sering digunakan dalam 

sistem keamanan. Prinsip kerjanya ialah sebuah tag 

atau transponder pada suatu objek tertentu yang 
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biasanya berupa kartu atau juga dalam bentuk lain. 

Setiap tag membawa informasi berbada satu sama lain 

berupa data bermacam-macam, seperti serial number, 

kode warna, kata kunci, dll. Data tersebut akan dibaca 

oleh pembaca / Reader RFID dengan menggunakan 

gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Hasil 

pembacaan akan diteruskan pada software yang akan 

menerjemahkan data hasil pembacaan menjadi data 

tertentu [9].  

Modul Mifare RC522 RFID adalah sebuah modul 

berbasis IC Philips MFRC522 yang dapat membaca 
RFID dengan penggunaan yang mudah, karena modul 

ini sudah berisi komponen-komponen yang diperlukan 

oleh MFRC522 untuk dapat bekerja. Modul ini dapat 

digunakan langsung oleh MCU dengan menggunakan 

interface SPI, dengan supply tegangan sebesar 3,3V 

[9]. Gambar bentuk fisik dari Modul Mifare RC522 

RFID dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5. Bentuk fisik Modul Mifare RC522 RFID [9]  

Modul Mifare RC522 RFID memiliki spesifikasi 
diantaranya [10] : 

 Chipset:MFRC522Contactless Reader/Writer 

IC 

 Frekuensi: 13,56 MHz 

 Jarak pembacaan kartu: < 50mm 

 Protokol akses: SPI(Serial Peripheral 

Interface) @ 10 Mbps 

 Kecepatan transmisi RF: 424 kbps (dua arah / 

bi-directional) / 848 kbps (unidirectional) 

 Mendukung kartu Mifare  jenis classic S50 / 
S70, UltraLight, dan DESFire 

 Framing & Error Detection (parity+CRC) 

dengan 64 byte internal I/O buffer 

 Catu Daya: 3,3 Volt 

 Konsumsi Arus: 13-26 mA pada saat operasi 

baca/tulis, < 80µA saat modus siaga 

 Suhu operasional: -20°C s.d. +80°C 

 Dimensi: 40 x 50 mm 

 

2.3. Modul LED Matrix P10 

Modul LED Matrix P10  merupakan LED Matrix 
display yang digunakan untuk  menampilkan karakter 

huruf atau angka yang dapat ditempatkan di dalam 

maupun di luar ruangan, memiliki total 512 LED 

dengan susunan matrix 32 x 16 [11]. Gambar bentuk 

fisik dari Modul LED Matrix P10 dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 

 

          Gambar 2.8. Bentuk fisik Modul LED Matrix P10 [12] 

Berikut merupakan spesifikasi dari Modul LED Matrix 

P10 [11]:  

 32 x 16 high brightness Red LEDs (512 

LEDs total) on a 10mm pitch 

 5V operation 

 Viewable over 12 metres away 

 Tough plastic frame 

 Controller ICs on board, simple clocked 

data interface 

 Arduino compatible library, graphics 

functions and example support 

 Dimensions: 320(W) x 160(H) x 

14(D)mm (30mm(D) including rear 
connectors) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1.  Perancangan Sistem Kontrol 

Perancangan sistem kontrol sangat menentukan 

hasil yang akan dicapai. Gambar 4.1 menunjukkan 

blok diagram sistem kontrol yang digunakan pada alat 

kontrol otomatis pada persewaan lapangan futsal:  

 

 

Gambar 3.1. Blok diagram sistem control 

 

Blok diagram sistem kontrol digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana proses kerja dari alat kontrol 

otomatis pada persewaan lapangan futsal dengan 

sistem kontrol pada Arduino Mega 2560. Berikut 

adalah flowchart alat kontrol otomatis pada persewaan 

lapangan futsal  : 
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Gambar 3.2. Flowchart alat kontrol otomatis pada 

persewaan lapangan futsal 

 

3.2.  Pembuatan Hardware dan Software 

Proses pembuatan hardware dan software 

dimulai dari tahap perancangan terlebih dahulu. 

Selanjutnya pembuatan hardware alat kontrol 
otomatis  meliputi pembuatan secara mekanik serta 

rangkaian elektrik. Untuk box kontrol digunakan box 

hitam dengan dimensi (185 x 115 x 65) mm. Hasil 

akhir pembuatan hardware alat kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.3. Hasil akhir pembuatan hardware alat 

kontrol 

 

Selanjutnya pembuatan software meliputi pembuatan 

aplikasi registrasi persewaan  serta pemrograman 

pada Arduino Mega2560. Pembuatan aplikasi 

registrasi persewaan dilakukan menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6.0 yang terhubung dengan 

database Microsoft Access. Gambar Aplikasi 

registrasi persewaan  dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Aplikasi registrasi persewaan 

 

Pembuatan program dilakukan menggunakan 

software IDE Arduino. Pemrograman alat kontrol 
otomatis dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

 Pemrograman aplikasi registrasi persewaan. 

 Pemrograman komunikasi serial dari aplikasi 

registrasi persewaan  ke alat kontrol. 

 Pemrograman penampil informasi ke LCD 4 x 20 

dan LED Matrix P10. 

 Pemrograman LED indikator. 

 Pemrograman pembacaan kartu akses oleh RFID 

MFRC522. 

 Pemrograman Countdown Timer ke LED Matrix 
P10 . 

 Pemrograman kontrol relay solenoid pengunci 

pintu, sirine, dan lampu. 

 

3.3.  Pengujian RFID MFRC522 

 Pengujian dilakukan untuk memastikan RFID 

MFRC522 dapat membaca kartu akses. Pengujian 

dilakukan dengan menempelkan kartu, pada RFID 

MFRC522. Pada  alat terdapat antena untuk membaca 

serial number pada kartu. Hasil pengujian RFID 

MFRC522 dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1. Hasil pengujian RFID MFRC522 

No. Jenis kartu Status Serial Number 

1 60 menit Terbaca  E0 27 FF 73 

2 90 menit Terbaca  70 8C F6 73 

3 120 menit Terbaca B0 75 SE 7E 

 

3.3.  Pengujian LED Matrix P10 

 Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

jangkauan jarak pandang dari LED Matrix P10 dan 

apakah LED Matrix P10 dapat berfungsi dengan baik. 

Hasil pengujian LED Matrix P10 dapat dilihat pada 

Gambar 3.5, Tabel 3.1, dan Tabel 3.2. 
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Gambar 3.5. Pengujian LED Matrix P10 pada 

lapangan futsal 

 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Led Matrix p10 pada 

malam hari 

No. Jarak Pandang Hasil 

1 3 meter Jelas 

2 6 meter Jelas 

3 9 meter Jelas 

4 12 meter Jelas 

5 15 meter  Jelas 
6 18 meter Jelas 

7 21 meter Jelas 

8 24 meter Jelas 

9 27 meter Kurang Jelas 

10 30 meter Tidak Jelas 

 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Led Matrix p10 pada siang 

hari 

No. Jarak Pandang Hasil 

1 3 meter Jelas 

2 6 meter Jelas 

3 9 meter Jelas 

4 12 meter Jelas 

5 15 meter  Jelas 
6 18 meter Jelas 

7 21 meter Jelas 

8 24 meter Kurang Jelas 

9 27 meter Kurang Jelas 

10 30 meter Tidak Jelas 

 

3.4.  Pengujian Aplikasi Registrasi Persewaan  

dan Database 

 Pengujian dilakukan untuk memastikan 

tersimpan atau tidaknya data registrasi di database 

Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.6 & 3.7. 

 

 
Gambar 3.6. Memasukan data registrasi 

 

 
Gambar 3.7. Data tersimpan di Microsoft Access 

 

3.3.  Hasil Akhir 

 Setelah melakukan tahap perancangan, 

pembuatan serta melakukan pengujian terhadap 

Hardware dan Software dapat dipastikan bahwa alat 

kontrol otomatis pada persewaan lapangan futsal dapat 

bekerja dengan baik. Bentuk fisik alat kontrol 

otomatis pada persewaan lapangan futsal dapat dilihat 

pada Gambar 3.8.    

 

 
Gambar 3.8. Bentuk fisik alat kontrol otomatis pada 

persewaan lapangan futsal 

    

4. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan 

tahap pengujian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem kontrol otomatis dapat bekerja untuk 

mengaktifkan solenoid pengunci pintu, 
penampil waktu mundur penyewaan, tanggal 

dan jam sekarang, text berjalan, nyala dan 

mati lampu lapangan. 

2. Dari pembuatan hardware didapatkan hasil 

akhir yaitu rangkaian kontrol otomatis dan 

box kontrol dengan ukuran 18,5cm x 11,5cm 

x 6,5cm. 

3. Program kontrol menggunakan Arduino dan 

aplikasi registrasi persewaan menggunakan 

Visual Basic 6.0. 

4. Dari pengujian didapatkan bahwa alat ini 

dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi 
jarak pandang yang ideal dalam penampil 

waktu sewa. 
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Abstrak - Berkembangnya teknologi-teknologi modern dan otomasi alat elektronik saat ini menjadikan  

pekerjaan  lebih mudah. Salah satunya yaitu oven pengering. Oven pengering dapat mengeringkan berbagai 

jenis makanan ringan. Berbagai jenis makanan ringan yang dapat dikeringkan pada oven pengering antara lain 

ikan asin, cabai, jamur, kemplang dan salai pisang. Makanan tersebut merupakan jenis makanan yang sangat  

digemari oleh  masyarakat dan sering dijadikan sebagai pelengkap berbagai sajian makanan ringan. Pada  

masyarakat usaha kecil menengah, proses pengeringan dilakukan secara konvensional. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba membuat suatu alat pengering makanan serba 

guna dengan metode look up table dengan energi listrik. Prinsip dasar alat ini yaitu suatu ruangan dengan 

sistem pemanas listrik dengan menggunakan mica heater rice cooker. Panas yang dihasilkan dari  mica heater 
rice cooker akan ditiup oleh fan agar suhu didalam ruangan oven merata dan dapat dilakukan tanpa tergantung 

dari kondisi cuaca dan mampu mengeringkan makanan ringan dengan batas waktu maksimal 3 jam. Hasil 

pengeringan makanan ringan dengan menggunakan alat pengering dapat menurunkan kadar air pada 4 jenis 

makanan ringan :ikan asin (66,27%), kemplang(37,69%), cabai(67,5%), jamur(53,33%), salai pisang(68,52%). 

Proses pengeringan dilakukan selama 3 jam pada suhu 750𝑐. 
   

Kata kunci : Arduino Mega 2560, Mica Heater Rice Cooker, Fan  

Abstract - The development of modern technologies and automation of electronic devices today the job 

easier. One of them is a drying oven. Drying ovens can dry various types of snacks. Various types of snacks that 

can be dried in a drying oven are salted fish, chili, mushroom, kemplang and banana salai. The food is a type of 

food that is very popular by the community and is often used as a complement to a variety of snack foods. In the 

society of small and medium enterprises, the drying process is done conventionally.  

Based on these problems the author tries to make a tool of food drier with look up table method with 

electric energy. The basic principle of this tool is a room with an electric heating system using a mica heater rice 

cooker. The heat generated from the mica heater rice cooker will be blown by the fan to keep the oven in the 
oven temperature and can be done regardless of wheather conditions and able to dry the snacks with a maximum 

time limit of 3 hours. The result of drying the snack by using a dryer can lower the water content in four types of 

snacks : salted fish(66,27%), kemplang(37,69%), chili(67,5%), mushroom(53,33%), banana salai(68,52%). The 

drying process was carried out for three hours at 750𝑐. 
 

Keywords : Arduino Mega 2560, Mica Heater Rice Cooker, Fan 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi-teknologi modern 

dan otomasi alat elektronik saat ini menjadikan  
pekerjaan menjadi  lebih mudah. Salah satunya yaitu 

oven pengering. Berbagai macam jenis makanan 

ringan yang dapat dikeringkan pada oven pengering 

seperti ikan asin, cabe, jamur, kemplang dan salai 

pisang merupakan jenis makanan ini sangat  digemari 

oleh  masyarakat dan sering dijadikan sebagai 

pelengkap berbagai sajian makanan ringan, sehingga  

dapat  dikatakan  ikan asin, cabe, jamur, kemplang dan 

salai pisang  merupakan  makanan  yang  tidak  bisa  

lepas  dari  kehidupan masyarakat untuk dikonsumsi. 
Berdasarkan tuntutan tersebut , menuntut adanya 

inovasi untuk menciptakan oven pengering sebagai  

pengganti  pengeringan  secara  konvensional. 

Arduino Mega 2560 ini digunakan sebagai pengontrol 
dalam proses pengeringan, yaitu mengontrol suhu dan 

lama waktu proses pengeringan secara elektronik dan 

otomatis. Hal ini akan lebih mudah untuk 

mengeringkan jenis makanan yang akan dikeringkan. 

Pada mesin pengering tersebut dilengkapi dengan IC 

Arduino Mega 2560 sebagai chip pengendali suhu 

otomatis. Suhu kotak pengering akan dideteksi oleh 

sensor suhu dengan Thermocouple kemudian suhu 
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tersebut dapat diatur sesuai ketentuan yang diinginkan 

pada suhu kotak pengering. 
Standar  yang  telah ditetapkan  untuk 

oven pengering bersuhu antara 60
o
 C sampai 

dengan75oC, dalam hal inilah sistem  sensor  suhu 

pada oven pengering dapat kita atur sesuai 

ketentuannya. Oleh karena itu pada pembahasan ini 

penulis akan merancang suatu alat pengering makanan 

ringan dengan Metode Look Up Table dilengkapi 

dengan sensor suhu otomatis berpenampil LCD. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat 

pengering serbaguna bahan makanan ringan? 

2. Bagaimana merancang dan membuat sistem 

kontrol alat pengering bahan makanan ringan? 

1.3 Tujuan  

 

1. Merancang dan membuat alat pengering 

serbaguna bahan makanan ringan. 

2. Merancang dan membuat sistem kontrol alat 

pengering bahan makanan ringan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 
Pada landasan teori ini menjelaskan tentang 

rancangan mengenai konstruksi oven dan 

komponen elektronika yang digunakan untuk 

untuk menjalankan program pada Arduino Mega 

2560.  

  

 2.1 Pembuatan Kontruksi Alat 

 

  Pembuatan kontruksi alat dibuat menggunakan 

aplikasi Solidwork[1]. Kerangka tersebut dibuat 

menggunakan plat hollow alumunium dengan 
ketebalan 1 mm, dan untuk poros pelapisan oven 

mengunakan plat aluminium berdiameter  0,3 dan 0.5 

mm. Pembuatan 4 rak pada oven ini dibuat dari siku 

aluminium tebal 1mm. Berikut adalah rancangan 

keseluruhan konstruksi kerangka mesin: 

                     

 

(a)                                 (b) 

   

 

                    

 Gambar 2.1(a) Desain kontruksi oven  
(b) Hasil assembly kontruksi jadi oven  

2.2  Komponen elektronika yang digunakan : 

Komponen elektronika adalah sebuah peralatan yang 

digunakan untuk menjalankan program dari arduino. 

Komponen yang digunakan dalam pembuatan kontrol 

oven pengering makanan ringan adalah Arduino Mega 

2560 sebagai otak pengendali program. Kompone 

pendukumgnya adalah LCD(Liquid Cristal Display), 

Modul Relay 2 chanel, Termokopel (Thermocouple), 

Keypad 4x4, Sensor DHT 22, RTC (Real Time Clock), 

Fan, Buzzer, Heater dan Power supply 12 volt 5 

ampere. 

2.2.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang 

menggantikan versi Arduino Mega. Arduino Mega 

2560 berbeda dari papan sebelumnya, karena versi 
terbaru sudah tidak menggunakan chip driver FTDI 

USB-to-serial[4]. 

  

2.2.2 Komponen Pendukung  

1. LCD ( Liquid Crystal Display ) 

LCD (Liquid Cristal Display) merupakan suatu jenis 

media tampilan yang digunakan untuk menampilkan 

program dari proses arduino[2]. 

2. Modul Relay 2 chanel 

Modul Relay 2 chanel berfungsi untuk pemutus heater 

dan fan[3]. 

3. Termokopel (Thermocouple) 

Termokopel(Thermocouple) berfungsi untuk menjaga 

batas maksimal suhu panas dari heater[5]. 

4. Keypad 4x4 

Keypad 4x4 berfungsi sebagai interface antara 
perangkat (mesin) elektronik dengan manusia atau 

dikenal dengan istilah HMI (Human Machine 

Interface) [3]. 

5. Sensor DHT 22  

Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan 

kelembaban udara disekitarnya atau pada ruangan 

oven[6]. 

6. RTC (Real Time Clock) 

RTC(Real Time Clock) merupakan suatu chip IC yang 

berfungsi menghitung waktu mulai detik, menit, jam, 

hari, tanggal, bulan, hingga tahun dengan akurat dan 

menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara 

real tim[7]. 
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7. Fan   

Fan berfungsi untuk meniup suhu panas dari heater ke 

ruangan oven pengering. 

8. Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang 

berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi 

getaran suara. 

9. Heater 

Heater adalah sebuah alat yang digunakan sebagai 

pemanas dengan memanfaatkan energi listrik yang 

diubah energi panas. 

10. Power supply 12 volt 5 ampere 

Power supply 12 volt 5 ampere berfungsi memberi 

supply arus dan tegangan pada suatu rangkaian 

elektronika atau peralatan yang menggunakan listrik 

lainnya[8]. 

3. PENGUJIAN ALAT  

 

Pada pengujian alat ini menjelaskan tentang skematik 

rangkaian kontrol komponen elektronika yang saling 

terkoneksi antara komponen yang satu dengan yang 

lain, hasil persentase kadar air makanan ringan serta 

hasil pengeringan dan penggorengan makanan yang 

telah dikeringkan. 

 

3.1 Skematik Rangkaian 

       Skematik Rangkaian merupakan sebuah sistem 

rangkaian  kontrol  yang terkoneksi antara komponen 
yang satu dengan komponen yang lain. Dimana sistem 

kontrol ini berfungsi untuk menjalankan program pada 

Arduino mega 2560 yang terdapat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skematik Rangkaian 

3.2  Cara Sistem Kerja 

       Untuk mengetahui alur sistem kerja dari Alat 

Oven Pengering Makanan Ringan Serba Guna dengan 

Metode Look Up Table proses pengeringan makanan 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Blok Sistem Kerja 

3.3 Hasil Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Hasil Pengeringan dan penggorengan suhu 

𝟕𝟓𝟎𝑪 

 
 

3.5  Perbandingan Hasil Pengeringan secara 

Otomatis dan Manual 
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4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap 

oven pengering makanan ringan dengan metode Look 

Up Table ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Hasil perancangan oven pengering makanan ringan 

dengan metode Look Up Table didapatkan ukuran 

akhir oven pengering yaitu panjang 50 cm, lebar 

50 cm dan tinggi 107 cm plus roda dengan 

mengunakan 2 elemen pemanas serta pemasangan 

sisi belakang dan samping bisa dilepas dengan 

mudah dan Untuk satu kali pengeringan 

membutuhkan proses pengeringan  memerlukan 

waktu 1-3 jam. 
 

2. Untuk proses pengeringan, memanaskan oven 

sebelum mengeringkan jenis makanan dengan 

waktu ± 15 menit akan lebih maksimal suhunya 

dan  hasil 5 percobaan dari lima jenis makanan 

sebelumnya, hanya 4 jenis makanan yang dapat 

dikatakan kering dengan baik, kecuali ikan asin. 
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Abstrak  –  Memandikan, mengeringkan bulu kucing, memberi makan dan minum kucing saat ini masih banyak 

dilakukan dengan cara manual. Mengeringkan bulu kucing secara manual membutuhkan waktu yang lama. 
Sementara untuk memberikan makan dan minum kucing, pemelihara kucing tidak bisa mengontrol waktunya, 

terutama ketika aktivitas semakin padat. Hal ini melandasi pembuatan alat berupa kandang pintar untuk hewan 

peliharaan (kucing). Tujuan proyek akhir ini adalah memudahkan dalam memandikan, mengeringkan bulu 

kucing, memberi makan dan minum kucing secara otomatis. Metodologi proyek akhir ini adalah dengan cara 

memasukkan waktu pengeringan bulu kucing serta waktu pemberian pakan dan air minum kucing melalui 

keypad. Kemudian diolah oleh mikrokontroler sebagai data inputan untuk mengaktifkan fungsi pengeringan bulu 

kucing otomatis serta fungsi pemberian pakan dan air minum kucing otomatis. Pengujian dilakukan dengan cara 

mengambil data waktu yang tepat untuk mengeringkan bulu kucing, dan melihat sistem pemberian pakan dan air 

minum kucing berdasarkan waktu yang telah diatur. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh waktu yang 

dibutuhkan untuk mengeringkan bulu kucing jenis persia secara otomatis adalah sekitar 10-30 menit dan 

persentase keberhasilan untuk sistem pemberi pakan dan air minum kucing otomatis adalah 98 %..  

 

Kata Kunci : Kandang pintar, Pengering kucing, Pemberian pakan dan air minum kucing.

  

Abstract - Bathe, drying cat’s fur, feeding and drinking the cats are still being done manually. Drying cat’s fur 
manually takes a long time. Feeding and drinking the cats make cat keepers can not control their time, especially 

when the activities get crowded. This underlies the making of a smart cage for pets (cats). The purpose of this 

final project is to make it easier to bathe, dry cat’s fur, feed and drink the cat automatically. The methodology of 

this final project is insert the duration of drying cat’s fur and the time of feeding and drinking the cats by the 

keypad. Then, processed by microcontroller as input data to activate the function of automatic cat’s fur drying 

and automatic cat’s feeder and drinker. Testing is done by taking the right time data to dry cat’s fur, and see 
feeding and drinking the cats system based on the time that has been set. Based on the test results, the time 

required to drain the persia’s fur automatically is about 10-30 minutes and the percentage of success for 

automatic feeding and drinking the cats system is about 98%. 

 

Keywords: Smart cage, The cat dryer, The cat feeder and drinker. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Seiring dengan banyaknya minat masyarakat 
terhadap hewan peliharaan terutama kucing, 

permintaan terhadap teknologi otomatis yang dapat 

memudahkan pecinta kucing dalam merawat kucing 

pun semakin banyak terutama pada petshop dan dokter 

hewan. Hal ini dikarenakan beberapa kesulitan yang 

dikeluhkan oleh para pecinta kucing, petshop, maupun 

dokter hewan dalam melakukan perawatan terhadap 

kucing peliharaannya. 
 Berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan pada beberapa tempat seperti petshop, 

dokter hewan dan pecinta kucing lainnya, kesulitan 

yang dialami adalah pada saat mengeringkan bulu 
kucing, dan pemberian makanan dan minuman kucing. 

Pada saat mengeringkan bulu kucing, pemelihara 

kucing mengaku kesulitan karena kucing yang mereka 

pelihara akan memberontak sehingga memakan waktu 

yang lebih lama. Selain itu, kesibukan terhadap 

pekerjaan ataupun berbagai aktivitas lainnya 
terkadang juga menyebabkan para pemelihara kucing 

menjadi lupa untuk memberi makan dan minum 

kucing peliharaannya secara teratur. Hal ini tentu 

berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan kucing.  

            Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

merancang dan  membuat sebuah kandang pintar 

untuk hewan peliharaan (kucing) yang memiliki 

fungsi pengeringan tubuh kucing otomatis dan fungsi 

pemberi pakan dan air minum kucing otomatis. 
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1.2  Metodologi Penelitian 

Pembuatan kandang pintar untuk hewan 

peliharaan (kucing) ini menggunakan metodologi 

berikut: 

 Membuat konsep rancangan kandang pintar. 

 Membuat konstruksi kandang pintar sesuai 

rancangan. 

 Membuat program untuk mengaktifkan 

fungsi pengeringan bulu kucing otomatis dan 

fungsi pemberian pakan dan air minum 

kucing otomatis. 

 Melakukan pengujian dengan cara 
mengambil data waktu yang tepat untuk 

mengeringkan bulu kucing, dan melihat 

sistem pemberian pakan dan air minum 

kucing berdasarkan waktu yang telah diatur. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1  Perangkat Keras (Hardware) 

2.1.1  Arduino Mega 2560 
  Arduino Mega 2560 adalah papan 

mikrokontroler berbasiskan ATmega2560. Arduino 

Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, 
dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 

16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART 

(port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, 

koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol 

reset. Ini semua yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler. Arduino Mega 2560 kompatibel 

dengan sebagian besar shield yang dirancang untuk 

Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila. 

Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang 

menggantikan versi Arduino Mega[1]. Untuk lebih 

jelas, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 
 

 
Gambar 2.1:  Arduino Mega 2560 

 

2.1.2   Motor Servo DC 
Motor servo adalah sebuah motor dengan 

sistem closed feedback di mana posisi dari motor akan 

diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada 

di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah 

motor, serangkaian gear, potensiometer dan rangkaian 

kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari 

sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa 

yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor[2]. 

 Salah satu motor servo yang digunakan pada 

proyek akhir ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2: Motor Servo S3003 

 

2.1.3   Sensor Ultrasonik 
Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang 

berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) 

menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja 

sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu 

gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk 

menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan 

frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik 

karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik 

(bunyi ultrasonik)[2]. Sensor ultrasonik yang dipakai 

pada pembuatan proyek akhir ini adalah sensor 

ultrasonik HC-SR04.  

 

2.1.4  RTC DS1307 
       Real Time Clock merupakan suatu chip (IC) 

yang memiliki fungsi sebagai penyimpan waktu dan 

tanggal. RTC DS1307 merupakan Real Time Clock 

(RTC) yang dapat meyimpan data-data detik, menit, 

jam, tanggal, bulan, hari dalam seminggu, dan 

tahun[4]. Komponen RTC DS1307 berupa IC yang 

perlu dilengkapi dengan komponen pendukung 

lainnya seperti crystal sebagai sumber clock dan 

battery external 3,6 volt sebagai sumber energi 

cadangan agar fungsi penghitung tidak berhenti. RTC 

DS1307 dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3: RTC DS1307 

 

2.1.5  Relay 
Relay adalah komponen elektronika yang 

berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan 

menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai 

komponen electromechanical atau elektromekanikal 

yang terdiri dari dua bagian utama yaitu coil atau 

elektromagnet dan kontak saklar atau mekanikal.  

 

2.2 Perangkat Lunak (Software) 

2.2.1  Arduino IDE Version 1.6.12 
 Arduino IDE dibuat dari bahasa 

pemrograman JAVA. Arduino IDE juga dilengkapi 

dengan library C/C++ yang biasa disebut wiring yang 

membuat operasi input dan output menjadi lebih 

mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software 
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processing yang dirombak menjadi arduino IDE 

khusus untuk pemrograman dengan arduino[5].  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perancangan Konstruksi Kandang Pintar 

     Rancangan kandang pintar dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dan hasil pembuatan kandang pintar dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Hasil Revisi Rancangan Kandang Pintar 
 

Rancangan kandang pintar ini memiliki 

panjang 600 mm, lebar 430 cm, dan tinggi 520 mm. 

Keterangan bagian-bagian konstruksi pada hasil revisi 

rancangan kandang pintar sebagai berikut: 

A  : Blower 

B  : Box panel kontrol 

C  : Tabung minuman 

D  : Tabung makanan 
E  : Wadah minuman 

F  : Wadah makanan  
 

3.2 Hasil Pembuatan  Kandang Pintar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2: Tampak Depan Kandang Pintar 

 

3.3 Pembuatan Program Kandang Pintar 

Setelah pembuatan kandang pintar selesai 

dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembuatan program 
kandang pintar. Langkah-langkah pembuatan program, 

meliputi: 

a) Menyediakan software Arduino IDE Version 

1.6.12. 

b) Menginstall software Arduino IDE Version 1.6.12 

ke dalam komputer. 

c) Membuat program untuk mengontrol cara kerja 

kandang pintar sesuai dengan fungsi-fungsi yang 

diinginkan, yaitu fungsi pengeringan bulu kucing 

otomatis dan fungsi pemberian pakan dan air 

minum kucing otomatis. 
 

3.4  Pengujian Pengeringan Bulu Kucing 

Otomatis 

Pengujian pengeringan bulu kucing otomatis 

bertujuan untuk mendapatkan data berapa lama waktu 
yang cocok atau pas dalam mengeringkan bulu kucing 

hingga bulu kucing benar-benar kering. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode trial and 

error dalam pengambilan datanya. Namun, sebelum 

melakukan pengujian pengeringan bulu kucing 

otomatis dilakukan terlebih dahulu pengujian 

pengeringan secara manual. Pengujian ini bertujuan 

untuk mendapatkan data perbandingan lama waktu 

pengeringan bulu kucing ketika dikeringkan dengan 

menggunakan hairdryer manual dan dikeringkan 

otomatis menggunakan fitur pengeringan bulu kucing 
kandang pintar ini. Adapun waktu pengeringan bulu 

kucing secara manual dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Hasil Pengujian Waktu Pengeringan Bulu Kucing 

Secara Manual 

 

Setelah dilakukan pengujian pengeringan 

secara manual, selanjutnya dilakukan pengujian secara 

otomatis. Hasil pengujian dari pengeringan bulu 

kucing otomatis dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah 
ini. 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Pengeringan Bulu Kucing 
Otomatis 

 
 

 Berdasarkan data perbandingan antara 

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengeringan bulu kucing secara 

otomatis lebih cepat daripada pengeringan bulu kucing 
secara manual. 

 Salah satu hasil pengujian pengeringan bulu 

kucing secara otomatis  dapat dilihat pada Gambar 3.3 

dan Gambar 3.4.. 
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Gambar 3.3: Sebelum Proses Pengeringan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4: Setelah Proses Pengeringan 

 

 Untuk kekurangan dan kelebihan 

pengeringan bulu kucing manual dan otomatis dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.3. Pengeringan Bulu Kucing Secara Manual  

 

Tabel 3.4. Pengeringan Bulu Kucing Secara Otomatis 

 

3.5 Pengujian Pemberi Pakan dan Air Minum 

Kucing Otomatis 

Pengujian pemberi pakan dan air minum 

kucing otomatis bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

waktu dalam sistem kerja pemberi pakan otomatis 

dengan waktu yang telah diinputkan oleh pengguna 

dan menguji keseluruhan sistem kerja pemberi pakan 

ini apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan 

atau tidak. Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 di bawah ini 

merupakan hasil pengujian pemberian pakan dan air 

minum kucing otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 3.5: Sebelum Fitur Pakan ON 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.6: Setelah Fitur Pakan ON 
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Data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 
Tabel 3.5. Hasil Pengujian Pemberian Pakan dan Air Minum 

Kucing Otomatis 

 
 

Dari data di atas didapatkan hasil pengujian 

berupa waktu yang sudah diset atau diatur sama 

dengan waktu fitur pemberian pakan dan air minum 

kucing otomatis aktif sehingga persentase errornya 

pun adalah 0%. Hal ini membuktikan bahwa fitur 

pemberian pakan dan air minum kucing otomatis ini 
sudah berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 

4. KESIMPULAN 
 

 Dari hasil analisa dan pengujian yang 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

a) Sistem pemberian pakan dan air minum kucing 

otomatis serta pengeringan bulu kucing otomatis 
pada kandang pintar dapat berfungsi dengan baik, 

dan lebih cepat 10 menit  dibandingkan dengan 

pengeringan secara manual. 

b) Pengujian terhadap kucing jenis Persia antara 3 

bulan sampai 4 tahun dilakukan selama 10-30 

menit dengan temperatur pada pengering berkisar 

antara 48,6
o
 C-49,7

o 
C. 

c) Jadwal pemberian pakan dan air minum kucing 

pada kandang pintar harus diinput terlebih dahulu 

agar prosesnya sesuai dengan yang diinginkan dan 

dapat dilakukan pada waktu pagi dan sore hari. 

d) Kandang pintar untuk hewan peliharaan (kucing) 

ini akan lebih efektif ketika digunakan untuk 

petshop, dokter hewan, dan pemelihara kucing 
yang memiliki banyak kucing. 
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Abstrak  –  Balancing robot beroda dua merupakan suatu robot mobile yang memiliki dua buah roda disisi kanan 

dan kirinya. Robot ini tidak akan stabil atau seimbang tanpa adanya kontroler. Banyak metode kontrol yang 

digunakan untuk menentukan optimasi kendali yang baik sehingga didapatkan nilai respon yang baik antara 

pembacaan sensor dengan reaksi actuator (motor).  Model transportasi dengan menggunakan dua buah roda yang 

sekarang sudah ada yaitu segway. Alat (robot beroda dua) ini dibuat agar dapat menyeimbangkan dirinya sendiri 

sehingga tidak jatuh. Pergerakan robot maju, mundur, kiri, kanan serta nilai konstanta kontroller (Kp, Ki dan Kd) 

dapat dikendalikan melalui smartphone android dengan bluetooth sebagai penghubung. Kedua roda robot 

dihubungkan dengan motor DC sebagai penggerak. Sistem kontrol yang diterapkan pada alat ini adalah PID. 

Tujuan pembuatan alat ini selain untuk metode pembelajaran tentang keseimbangan, juga merupakan penerapan 

metode PID untuk sistem yang tidak stabil. Metode yang digunakan pada robot ini yaitu tuning kontrol PID yang 

dilakukan dengan cara “trial and error. Kontroler PID bertujuan untuk memuluskan pergerakan robot pada saat 
mempertahankan posisi tegak dan tidak terjatuh terhadap permukaan bumi. Dengan bantuan kontroler PID, robot 

beroda dua mampu mempertahankan posisi tegak dengan aman, responsif dan cepat. Hasil parameter kontroller 

PID yang dicapai dari penelitian  ini diperoleh nilai Kp=33 Ki=0.8 dan Kd=5 yang memliki respon paling baik 

terhadap keseimbangan robot. 

Kata Kunci : Robot Keseimbangan, PID, Smartphone, Bluetooth.

 

 

Abstract - Balancing a two-wheeled robot is a mobile robot that has two wheels on the right and left. This robot 
will not be stable or balanced without the controller. Many control methods are used to determine a good 

amplifier between sensor readings and actuator reactions (motors). Models of transportation using two wheels 

that now exist is the segway. This tool (robot wheeled) is made in order to balance yourself do not fall. The 

movement of robots forward, backward, left, right and controller constants (Kp, Ki and Kd) can be contained 

through the android smartphone with bluetooth as a liaison. With a DC motor as a driver. The control system 

applied to this tool is PID. The purpose of making this tool in addition to the method of learning about balance, 

is also a method of PID form for an unstable system. The method used in this robot is PID tuning control 

performed by trial and error PID controller must smooth the movement of robot while maintaining upright 

position and not falling to earth surface With the help of PID controller, two-wheeled robot able to maintain 

upright position with safe, responsive and fast The results of PID controller parameters achieved from this study 

obtained Kp = 33 Ki = 0.8 and Kd = 5 which has the best response to the robot balance. 

Key Words: Balancing a two-wheeled robot, PID, Smartphone, Bluetooth. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Perkembangan teknologi robotika saat ini 

mampu meningkatkan pengetahuan bagi manusia, 

meningkatkan sisi pendidikan dan hiburan bagi 

manusia. Ditambah lagi dengan perkembangan 

smartphone (Android Phone) yang berkembang  

cukup pesat. Saat ini smartphone tidak hanya 

digunakan untuk media komunikasi saja, melainkan  
masih banyak lagi kegunaan yang lainnya. Salah 

satunya adalah sebagai media pengontrolan berbagai 

perangkat elektronik dan pengontrolan pada sistem 

robot.  

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini antara 

 lain : 

1. Dapat membuat robot beroda dua yang dapat 

mempertahankan posisi pada kondisi seimbang 

dan tegak lurus terhadap permukaan bumi di 
bidang datar. 

2. Dapat menjadikan android phone sebagai alat 

pengontrol pergerakan robot, khususnya 

balancing robot beroda dua. 

3. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran, 

yaitu pengaruh nilai konstanta kontroller PID 

(Kp, Ki dan Kd) terhadap keseimbangan 

balancing robot. Dengan mengganti nilai 

konstanta Kp, Ki dan Kd melalui smartphone / 

android phone. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Balancing Robot Beroda Dua  

Balancing robot beroda dua merupakan suatu 

robot yang memiliki prinsip kerja seperti pendulum 

terbalik yang mempertahankan keseimbangan robot 

pada sudut 0° dan tegak lurus terhadap permukaan bumi 

dibidang datar. Untuk kontrol keseimbangan balancing 

robot menggunakan metode kontrol Proporsional 

Integral Derivatif (PID) dengan mengatur kecepatan dan 

arah putaran motor. Balancing robot beroda dua 

menggunakan sensor accelerometer untuk mendeteksi 
kemiringan serta sensor gyroscope untuk mendeteksi 

kecepatan sudut badan robot ketika akan terjatuh. Untuk 

penggerak robot menggunakan motor DC. Balancing 

robot beroda dua mampu mempertahankan posisi robot 

pada kondisi setimbang [1]. 

 

2.2 Arduino Uno R3  

Arduino Uno R3 pada penelitian ini 

menggunakan jenis papan arduino Uno R3. Arduino 

Uno adalah sebuah board mikrokontroler yang 

didasarkan pada ATmega328 [2]. 

 
Gambar 2.1 Bentuk Fisik Arduino Uno[2]. 

 

2.3 Sensor IMU 6050 GY 521 

Sensor MPU-6050 Module adalah sebuah 

modul berinti MPU-6050 yang merupakan 6 axis 

Motion Processing Unit dengan penambahan regulator 
tegangan dan beberapa komponen pelengkap lainnya 

yang membuat modul ini siap dipakai dengan tegangan 

supply sebesar 3-5VDC.  Modul ini memiliki interface 

I2C yang dapat disambungkan langsung ke MCU yang 

memiliki fasilitas I2C [3]. 

 
Gambar 2.2 Tampilan  MPU 6050 [3]. 

 

2.4 Modul Bluetooth HC-05  

 

Gambar 2.3. Tampilan  Modul Bluetooth HC-05 [4]. 

  Komponen ini berfungsi sebagai media 

komunikasi antara arduino pro micro dan smartphone, 

modul bluetooth HC-05 bekerja dengan sumber 

tegangan 3 Volt yang berasal dari IC Converter yang 

menurunkan tegangan dari 5 volt menjadi 3 Volt [4].  

2.5 Driver Motor L298N 

Driver motor L298N merupakan driver motor 

yang paling populer digunakan untuk mengontrol atau 

mengendalikan kecepatan dan arah pergerakan motor 

terutama untuk motor DC. 

 

Gambar 2.4 Bentuk Fisik IC L298 & Modul Driver 

Motor L298N [5]. 
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2.6 Motor DC 

Motor DC adalah suatu perangkat yang 
digunakan untuk menghasilkan daya mekanis berupa 

putaran dengan masukan berupa tegangan yang 

dihasilkan dari sumber tegangan DC [6].  

 
Gambar 2.5 Motor DC [6]. 

 

2.7 Liquid Cristal Display (LCD)  
   LCD adalah salah satu komponen elektronika 

yang berfungsi untuk menampilkan data, baik karakter, 

huruf ataupun grafik [7].  

 

 
Gambar 2.6 LCD [7]. 

 

2.8 Inter Integrated Circuit (I2C)  

Inter Integrated Circuit atau sering disebut I2C 

adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan 

dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim 

maupun menerima data [7].  

 
2.9 APP Inventor  

App Inventor adalah sebuah Web Aplikasi 
yang di kembangkan oleh Google. dan di rilis pada 15 

Desember 2010, pada awalnya sih penelitian ini 

dilakukan oleh google dengan tujuan sebagai 

kompetensi pendidikan pada lingkungan pengembangan 

online, App Inventor berbentuk Web Aplikasi yang di 

gunakan untuk mengembangkan atau membuat aplikasi 

Android Phone tanpa harus tahu bahasa pemrograman 

secara keseluruhan dan tanpa coding sama sekali, karena 

App Inventor ini hanya drag and drop saja, kita hanya 

perlu memainkan logika kita [8]. 

 

2.10 Sistem Kontrol PID 

Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara 

pengaturan yaitu kontrol P (Proportional), D 

(Derivative) dan I (Integral), dengan masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam 

implementasinya masing-masing cara dapat bekerja 

sendiri maupun gabungan diantaranya. Dalam 

perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan 

adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan 

sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu 

sebagaimana yang diiginkan [9]. 

 
 
 
 

3.  Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Blok Diagram Balancing Robot Menggunakan  

      Sistem Komunikasi Android. 

 

 
 

Gambar 3.1 Blok Diagram Balancing Robot Menggunakan 
Sistem Komunikasi Android. 

 

3.2 Perancangan Desain  dan Pembuatan  

      Kontruksi Balancing Robot 

Desain balancing robot dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. dan bentuk fisik balancing robot dapat 

dilihat pada  Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.2 Desain Balancing Robot  

 

 
Gambar 3.3 Betuk Fisik Balancing Robot  

 

Kontruksi balancing robot terbuat dari tiga 

buah mika yang sudah dipotong  dengan ukuran panjang 

110 mm dan lebar 90 mm kemudian dirakit dan disusun 

dengan menggunakan spacer sebagai jarak antara bagian 

mika 1, 2 dan 3. Dimana bagian paling bawah 

digunakan sebagai tempat penyimpanan baterai, lapisan 
kedua digunakan sebagai peletakan driver motor 

L298N, sensor IMU 6050 dan terminal supply dari 

baterai 12V menuju rangkaian. Lapisan ketiga bagian 

paling atas digunakan untuk penempatan Arduino Uno 

dan saklar. 
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3.3 Perancangan Desain  dan Pembuatan  

      Aplikasi Kontrol Balancing Robot 

Setelah proses pembuatan desain dan kontruksi 

balancing robot selesai, proses selanjutnya yaitu 

pembuatan aplikasi android untuk mengontrol 

balancing  robot. Aplikasi ini digunakan untuk 

mengontrol pergerakan  maju, mundur, kanan, kiri 

balancing robot serta mengubah nilai konstanta PID 

(Kp, Kid dan Kd)  melalui android. Berikut adalah 

gambar desain aplikasi android yang dibuat pada MIT 
App Inventor. Desain aplikasi android yang dibuat  

dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan tampilan aplikasi 

android dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 
Gambar 3.4 Desain Aplikasi Android 

 

 
Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi Android 

 
3.4 Uji Coba Menentukan Nilai Konstanta PID   

      (Kp, Ki dan Kd) 

Dalam teori kontrol, menjaga beberapa variabel 

(dalam hal ini posisi robot) yang baik membutuhkan 
pengontrol khusus yang disebut PID. P untuk 

proporsional, I untuk integral, dan D untuk Derivatif. 

Masing-masing parameter ini biasa disebut Kp, Ki, dan 

Kd. PID memberikan koreksi antara nilai yang 

diinginkan (input) dan nilai sebenarnya (output). 

Perbedaan antara input dan output disebut "error". 

Kontroler PID mengurangi kesalahan ke nilai terkecil 

yang  mungkin dilakukan dengan terus menyesuaikan 

output. Dalam balancing robot ini, input (kemiringan 

yang diinginkan, dalam derajat) diatur oleh perangkat 

lunak. MPU6050 membaca kemiringan robot dan 
memasukannya ke algoritma PID kemudian melakukan 

perhitungan untuk mengendalikan motor dan menjaga 

agar robot tetap dalam posisi tegak. Nilai PID (Kp,Ki 

dan Kd) diatur secara manual dengan sistem trial and 

error.  

untuk menentukan nilai  Kp, Ki dan Kd hal 

pertama yang dilakukan adalah dengan memasukan nilai  

Kp, Ki, dan Kd sama dengan nol. Kemudian sesuaikan 
nilai  Kp. Terlalu sedikit Kp yang akan membuat robot 

terjatuh (tidak cukup koreksi), terlalu banyak Kp yang 

akan membuat robot bolak-balik dengan liar. Kp yang 

cukup baik akan membuat robot sedikit bolak-balik 

(atau terombang-ambing sedikit). Setelah Kp diset, atur 

Kd. Nilai Kd yang bagus akan mengurangi osilasi 

sampai robot hampir stabil. Jumlah Kd yang tepat akan 

membuat robot tetap berdiri meski didorong. Terakhir, 

atur nilai Ki. Robot akan berosilasi saat dinyalakan 

bahkan jika Kp dan Kd ditetapkan, namun akan stabil 

pada waktunya. Nilai Ki yang tepat akan mempersingkat 
waktu yang dibutuhkan robot untuk menstabilkan diri. 

Data hasil uji coba untuk menentukan nilai Kp, Ki dan 

Kd dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Uji Coba Menentukan Nilai Kp, Ki dan Kd. 

 
No. 

 
Percobaan 

 
Nilai Kp, 

Kp, Kd 

 
Respon 

 

 

1. Percobaan 1  Kp =0 

Ki = 0 

Kd= 0 

Robot tidak 

bergerak sama 

sekali. 

2. Percobaan 2  Kp=100 

Ki =0 

Kd =0 

Robot belum 

dapat berdiri 

simbang dan 

bergerak bolak 

balik secara 

liar.   

3. Percobaan 3 Kp=33 

Ki=0 

Kd=0 

Robot dapat 

berdiri tetapi 

hanya dalam 
kondisi diam, 

jika jika robot 

didorong robot 

mudah terjatuh. 

Berdasarkan data  hasil percobaaan untuk menentukan 

nilai Kp, maka untuk nilai Kp yang digunakan yaitu 

Kp=33 karena memiliki respon yang paling baik 

terhadap keseimbangan robot.  

 

Setelah menentukan nilai Kp maka dilanjutkan 

dengan memasukan nilai Kd  yang dimulai dari nilai 

100.  
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4. Percobaan 5 Kp=33 

Ki=0 

Kd=100 

Robot berdiri 

tetapi tidak 

stabil. 

5. Percobaan 5 Kp=33 

Ki=0 

Kd=10 

Robot berdiri 

tetapi tidak 

stabil. 

6. Percobaan 6 Kp=33 

Ki=0 

Kd=5 

Robot dapat 

berdiri 

seimbang tetapi 

tidak stabil 

dengan getaran 

yang cukup 

kecil.  

Berdasarkan hasil percobaan untuk menentukan nilai 

kd maka nilai yang memiliki respon yang baik 

terhadap keseimbangan robot yaitu Kd = 5. 

Maka nilai kp dan kd sudah diperoleh yaitu Kp=33 

dan Kd = 5. 

Setelah menentukan nilai Kp dan Kd  maka 

dilanjutkan dengan memasukan nilai kd  yang dimulai 

dari nilai 100.  

7. Percobaan 7 Kp=33 

Ki=100 

Kd=5 

Robot tidak 

seimbang dan 

bergetar. 

8. Percobaan  8 Kp=33 

Ki=5 

Kd=5 

Robot tidak 

seimbang dan 

bergetar, tetapi 

getaran tidak 

terlalu besar. 

9. Percobaan  9 Kp=33 

Ki=1 

Kd=5 

Robot mulai 

seimbang, 

tetapi tidak 

stabil. 

10. Percobaan 10 Kp=33 
Ki=0.8 

Kd=5 

Robot 
seimbang dan 

stabil tetapi 

masih terdapat 

getaran. 

Berdasarkan hasil percobaan untuk menentukan nilai 

Ki maka nilai yang memiliki respon yang baik 

terhadap keseimbangan robot yaitu ki = 0.8 

Maka nilai Kp, Kd dan Ki sudah diperoleh yaitu 

kp=33, kd = 5  dan ki = 0.8.  

 

 

3.5 Uji Coba Pengujian Waktu Kemampuan  

     Robot Dapat Berdiri Seimbang  

 

Tabel 3.2 Uji Coba Pengaruh Nilai  Konstanta Kp, Ki   

             dan Kd Terhadap Keseimbangan Robot. 

 
No. 

 
Percobaan 

 
Nilai Kp, 

Ki, Kd 

 
Respon 

 

1. Percobaan 1 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot hanya dapat 

berdiri seimbang 

selama  30 detik.  

2. Percobaan 2  Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

selama 1 menit.  

3. Percobaan 3 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

selama 3 menit.  

          Dari tiga percobaan awal robot hanya dapat 

menyeimbangkan diri dalam waktu yang cukup 
singkat kemudian terjatuh. Untuk mendapatkan waktu 

berdiri yang maksimal maka atur kembali setpoint 

(titik tengah sensor) pada program kemudian  

dilanjutkan dengan penggujian kembali. Maka 

diperoleh hasil seperti dibawah ini: 

4. Percobaan 4 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Robot dapat berdiri 

seimbang selama 3 

Kd= 5 menit 11 detik.  

5. Percobaan 5 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

seimbang selama 2 

menit 1 detik. 

Berdasarkan 2 data percobaan kedua, setelah setpoint 

diubah maka hasil yang didapatkan lebih baik dari 

yang sebelumnya tetapi masih belum stabil. Maka atur 

kembali setpoint (titik tengah sensor) pada program 

kemudian  dilanjutkan dengan penggujian kembali. 
Maka diperoleh hasil seperti dibawah ini: 

6 Percobaan 6 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

seimbang selama 5 

menit 34 detik. 

7.  Percobaan 7 Kp= 33 

Ki= 0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

seimbang selama 6 

menit 43 detik. 

Berdasarkan 2 data percobaan ketiga setelah setpoint 

diubah maka hasil yang didapatkan lebih baik dari 

yang sebelumnya tetapi masih belum stabil. Maka atur 

kembali setpoint (titik tengah sensor) pada program 

kemudian  dilanjutkan dengan penggujian kembali. 

Maka diperoleh hasil seperti dibawah ini: 

8. Percobaan 10 Kp= 

33 
Ki= 

0.8 

Kd= 5 

Robot dapat berdiri 

seimbang selama 
lebih dari 10 menit. 
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3.6 Uji Coba Mengubah Nilai Konstanta PID   

      (Kp, Ki dan Kd) melalui aplikasi android yang  

      dibuat. 

 

Tabel 3.3 Uji Coba Mengubah Nilai Konstanta PID 

Melalui Aplikasi Android 

 

No. 

 

Input Nilai Kp, 

Ki dan Kd 

Melalui 

Android  

 

Tampilan 

Pada LCD  

 

 

Gambar 

1. Kp= 100 
Ki = 10 

Kd = 5 

Kp= 100,0 
Ki = 10,00 

Kd = 5,00 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 

Setelah melaksanakan perencanaan dan pembuatan 

“Balancing Robot Menggunakan Sistem Komunikasi 

Android”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut :  

a. Pergerakan robot maju, mundur, kanan dan kiri 

dikendalikan melalui smartphone.  

b. Nilai konstanta PID (Kp, Ki dan Kd) dapat 

diubah melalui smartphone. 

c. Untuk mengubah nilai konstanta PID (Kp, Ki 

dan Kd)  melalui smartphone memerlukan 

beberapa tahapan. Data yang dikirim oleh 

smartphone ke arduino berupa  karakter, 

kemudian dilakukan parsing data (menguraikan 

data) pada arduino, selanjutnya data yang 

berupa karakter diubah menjadi data berupa 
nilai. 

d. Balancing  robot yang dibuat hanya dapat 

dikendalikan oleh satu kontroller / smartphone 

pada waktu bersamaan. 

e. Dengan nilai konstanta PID (Kp,Ki dan Kd ) 

dapat diubah melalui smartphone, hal ini dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

melihat pengaruh nilai konstanta PID (Kp, Ki 

dan Kd ) tehadap keseimbangan balancing 

robot. 
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Abstrak  –  Monitoring tegangan dan arus AC masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan mengukur 

tegangan dan arus AC secara langsung. Hal ini menyebabkan monitoring tidak efisien serta memerlukan banyak 
waktu dan tenaga karena harus dilakukan setiap saat. Untuk itu diperlukan peralatan yang mampu 

memonitoring tegangan dan arus AC yang dapat dikirimkan ke user melalui android. Tujuan dari pembuatan 

alat ini untuk memudahkan user memonitoring tegangan dan arus AC karena nilai tegangan dan arus AC dapat 

tampil langsung pada android user. Adapun Metodologi penelitian dalam pembuatan peralatan ini adalah 

tegangan dan arus dibaca oleh sensor, hasil pembacaan sensor diolah dan diproses oleh arduino. Ouput dari 

arduino dikirimkan ke android user via wireless. Pengujian penelitian ini dilakukan di lab Sistem Tenaga Listrik 

Polman Babel. Adapun pengujiannya adalah membaca tegangan, arus, daya nyata dan daya semu pada 

instalasi rangkaian motor induksi 3 phasa. Pengujian yang dilakukan adalah membandingkan pengukuran 

manual dengan hasil pembacaan sensor yang ditampilkan pada android user. Hasil pengujian yang didapatkan 

dari pengukuran manual dan yang ditampilkan pada android memiliki persentase error, untuk nilai tegangan 

phasa ke netral sebesar 2%, tegangan phasa ke phasa sebesar 0,6%, arus ke beban motor sebesar 2%, daya 

nyata sebesar 4,12%, dan daya semu sebesar 2,9%. 
 

Kata Kunci : Cos Phi Sensor, Monitoring Panel 3 Phasa, Sensor Arus, Sensor Tegangan.  

  

Abstract - Monitoring voltage and AC current is still using conventional way that is by measure voltage and AC 

current directly. This leads to inefficient monitoring and requires a lot of time and effort as it should be done at 

all times. For that required equipment capable of monitoring the voltage and current AC that can be sent to the 

user through android. The purpose of making this tool to allow users to monitor voltage and AC current because 

the voltage and AC current can appear directly on the android user. The research methodology in the 

manufacture of this equipment is the voltage and current read by the sensor, the sensor readings are processed 

and processed by arduino. Ouput from arduino is sent to android user via wireless. This final project test is 

conducted in the power system laboratory of Polman Babel. The test is read voltage, current, real power and 
apparent power in the circuit installation of 3 phase induction motor. Tests conducted is to compare the manual 

measurement with sensor readings that are displayed on the android user. The test results were obtained from 

measurements manually and shown on the android has a percentage of error, to the value of the phase to neutral 

voltage of 2%, phase to phase voltage of 0.6%, the load current to the motor by 2%, the real power of 4.12 %, 

and apparent power of 2.9%. 
 

Keywords: Cos Phi Sensors, Monitoring Panel 3 Phase, Current Sensors, Voltage Sensors. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di bidang elektronika 

saat ini sudah sangat pesat. Tetapi panel - panel listrik 

masih menggunakan sistem konvensional dalam 

monitoring panelnya. Hal ini menyebabkan 

monitoring tidak efisien serta memerlukan banyak 

waktu dan tenaga karena harus dilakukan setiap saat. 

Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu alat yang dapat 

membantu dan mempermudah pekerjaan tersebut. 

Dari permasalahan di atas maka dari itu dibuatlah 

alat ini. Dimana alat ini betujuan untuk memudahkan 
user memonitoring tegangan dan arus AC karena nilai 

tegangan dan arus AC dapat tampil langsung pada 

android user. Alat yang dibuat ini memanfaatakan 

ADC sebagai pemrosesan sinyal analog dari sensor ke 
digital agar dapat dibaca dan diproses oleh 

mikrokontroller. ADC itu sendiri adalah pengubah 

input analog yang diterjemahkan ke kode digital [1].  

Dalam penelitian ini mikrokontroller yang 

digunakan adalah Arduino Mega 2560 dikarenakan 

jumlah I/O dan memori penyimpanannya yang besar. 

Arduino Mega 2560 memiliki penyimpanan sebesar 

256kb, 54 digital pin input/pin output, 4 UART 

(hardware port serial), oscilator kristal 16 MHz, 

header ICSP dan tombol reset [2]. Untuk pengiriman 

digunakan modul ESP8266 dikarenakan harganya 
yang murah dan dimensi yang kecil. Modul ini juga 
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dilengkapi dengan fitur deep sleep power untuk 

menghemat daya [3]. 

 

1.2. Metodologi 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi pada alat monitoring 

tegangan dan arus AC pada panel listrik via 

android berbasis mikrokontroler dibuat 

menggunakan box ukuran 18,5cm x 11,5cm x 

6cm. 

 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol sensor 

tegangan, arus, dan cos phi yang semuanya 

ditampilkan di android menggunakan 

mikrokontroller arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian sensor tegangan dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 3 phasa dengan 

mengukur tegangan sumber pada beban 1 

phasa dan 3 phasa. Hasil dari pengujian ini 

untuk mendapatkan nilai tegangan yang sesuai 

dengan tegangan sumber dan hasil pembacaan 

sensor yang ditampilkan pada android. 
- Pengujian sensor arus dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 3 phasa dengan 

mengukur arus pada beban phasa R, S dan T. 

Hasil dari pengujian ini untuk mendapatkan 

nilai arus yang sesuai dengan nilai pada beban 

dan hasil pembacaan sensor yang ditampilkan 

pada android. 

- Pengujian cos phi sensor dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 3 phasa. Hasil dari 

pengujian ini untuk mendapatkan nilai cos phi 

yang sesuai dengan nilai pada beban dan hasil 
pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Daya Listrik 

Daya listrik adalah besarnya laju hantaran energi 

listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Dalam 

satuan internasional daya listrik adalah W (Watt) yang 

menyatakan besarnya usaha yang dilakukan oleh 

sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik tiap 
satuan waktu J/s (Joule/detik) [4].  

 

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya listrik : 

P = 
𝑊

𝑡
…………………………………….(1) 

Keterangan : 

P = Daya (W) 

W = Usaha (J) 

t = Waktu (s) 

2.1.1. Daya Nyata 

Daya nyata adalah daya yang sesungguhnya 
dibutuhkan oleh beban. Satuan daya nyata 

adalah W (Watt) dan dapat diukur dengan 

menggunakan alat ukur listrik Wattmeter. 

Daya nyata pada beban yang bersifat resistansi 

(R), dimana tidak mengandung induktor grafik 

gelombang tegangan (V) dan arus se fasa, sehingga 

besar daya sebagai perkalian tegangan dan arus 

menghasilkan dua gelombang yang keduanya bernilai 

positif. Besarnya daya nyata adalah P. Sisa puncak 

dibagi menjadi dua untuk mengisi celah-celah kosong 

sehingga kedua rongga terisi oleh dua puncak yang 

mengisinya. 

 

Gambar 1:  Gelombang daya nyata pada beban yang bersifat 
resistansi 

 

Persamaan Daya nyata (P) pada beban yang bersifat 

resistansi :  

P = 
1

2
 X 𝑃𝑚…………………………………….(2) 

= 
1

2
 x𝑉𝑚 x 𝐼𝑚 

= 
1

2
2 x V x 2 x I 

P  =  V x I ……………………....………...(3) 

Keterangan : 

P = Daya Nyata (W) 

Pm = Daya maksimum (W) 

Im = Arus listrik maksimum (A) 

Vm = Tegangan maksimum (V) 

V = Tegangan listrik (V) 

I = Arus listrik (A)   

    

Daya nyata pada beban impedansi (Z), beban 
impedansi pada suatu rangkaian disebabkan oleh 

beban yang bersifat resistansi (R) dan induktansi (L). 

Maka gelombang mendahului gelombang arus sebesar 

φ. Perkalian gelombang tegangan dan gelombang arus 

menghasilkan dua puncak positif yang besar dan dua 

puncak negatif yang kecil. Pergeseran sudut fasa 

bergantung seberapa besar nilai dari komponen 

induktor nya. 

 

Gambar 2: Gelombang daya nyata dengan beban impedansi 
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Persamaan daya nyata (P) pada beban yang 

bersifat impedansi :  

P = V x I x Cos  ……………………………(4) 
Keterangan : 

P = Daya nyata (W) 

V = Tegangan (V) 

I = Arus listrik (A) 

cos φ = Faktor daya 

 

2.1.2. Daya Semu 

Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari 

perkalian tegangan dan arus listrik. Beban yang 
bersifat daya semu adalah beban yang bersifat 

resistansi (R), contoh : lampu pijar, setrika listrik, 

kompor listrik dan lain sebagainya. Peralatan listrik 

atau beban pada rangkaian listrik yang bersifat 

resistansi tidak dapat dihemat karena tegangan dan 

arus listrik se fasa perbedaan sudut fasa adalah 0
o
 dan 

 memiliki nilai faktor daya adalah 1.  

 

Persamaan daya semu, sebagai berikut :  

S = V x I ………………….………………(5) 

Keterangan : 
S = Daya semu (VA) 

V = Tegangan (V) 

I = Arus listrik (A) 
 

2.2. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan adalah sensor yang digunakan 

untuk membaca nilai tegangan pada tiap-tiap fasa R S 
T di sisi beban. Sensor tegangan yang digunakan 

adalah sensor tegangan ZMPT101B dan transformator 

500mA sebanyak tiga buah yang dipasang pada tiap-

tiap fasa. Jenis transformator yang digunakan adalah 

transformator step down yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan. Tegangan yang masuk ke sisi 

primer transformator kemudian diturunkan pada sisi 

sekunder kemudian masuk ke dalam input ADC 

internal mikrokontroler ATMega2560 untuk diolah 

[5]. Perubahan pada sisi primer transformator juga 

akan menyebabkan perubahan pada sisi sekunder. 

Perubahan tersebut yang kemudian akan dibaca oleh 
ADC dan diproses oleh mikrokontroller ATMega 2560 

untuk ditampilkan di display.  

 

Gambar 3: Rangkaian sensor tegangan 

2.3. CT  Sensor 

Current Transformer (CT) adalah suatu peralatan 

listrik yang dapat memperkecil arus besar menjadi 
arus kecil, yang dipergunakan dalam rangkaian arus 

bolak - balik. CT digunakan untuk pengukuran arus 

yang besarnya ratusan amper lebih yang mengalir 

pada jaringan tegangan tinggi. Jika arus hendak diukur 

mengalir pada tegangan rendah dan besarnya dibawah 

5 ampere, maka pengukuran dapat dilakukan secara 

langsung sedangkan arus yang besar tadi harus 

dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan 

CT. CT terdiri dari dua belitan yaitu belitan primer dan 

belitan sekunder serta terdapat inti magnetic [6].  

 

Gambar 4: Bentuk SCT013 

2.4. Cos Phi  Sensor  

Rangkaian ini digunakan untuk mendeteksi 

gelombang sinus AC 220 volt saat melewati titik 

tegangan nol. Seberangan titik nol yang dideteksi 

adalah peralihan dari positif menuju negatif dan 

peralihan dari negatif menuju positif [7]. Rangkaian 

cos phi sensor ditunjukkan pada gambar 5. 

 

Gambar  5: Rangkaian cos phi sensor 

2.4.1.  Cara Kerja Cos Phi Sensor 

Prinsip kerja rangkaian ini adalah ketika sinyal 

sinus bernilai positif op-amp akan mengeluarkan 

ouput negatif atau 0 pada rangkaian diatas. Ketika 

tegangan sinus bernilai negatif op-amp akan 

mengeluarkan output positif atau 5 volt pada 

rangkaian [7]. Fungsi diode pada rangkaian diatas 
untuk melindungi op-amp dari kerusakkan karena 

bertambahnya nilai tegangan input. 

 

2.5. Blynk App 
Blynk adalah Platform dengan aplikasi iOS dan 

Android untuk mengendalikan Arduino, Raspberry Pi 

dan sejenisnya melalui Internet [8]. Tampilan beranda 

pada aplikasi blynk dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6: Tampilan aplikasi blynk pada android 
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Data yang dikirim oleh modul WiFi ESP8266 ke 

android akan ditampilkan menggunakan aplikasi 

blynk.  

Untuk dapat membuat aplikasi blynk ini berjalan 

dibutuhkan Arduino IDE yang telah terinstall pada 

blynk library. Untuk dapat menginstall blynk library 

berikut adalah langkahnya: 

1. Buka arduino IDE 

2. Kemudian pilih Sketch >> Include Library 

>> Manage Libraries 

3. Ketikkan Blynk pada Library Managar 
kemudian install 

4. Reopen Arduino IDE 

Sebelumnya aplikasi blynk harus terinstall pada 

android yang akan digunakan. Apabila sudah ter-

install pada android, signup dan buat project baru beri 

nama sesuai keinginan. Setelah membuat project baru 

maka token akan dikirimkan melalui email yang akan 

dipergunakan pada arduino sketch. 

Selanjutnya buka Example code dari blynk 

library: 

1. Buka Arduino IDE 
2. Pilih File >> Examples >> Blynk >> 

Boards_Wifi >> ESP8266_Standalone 

3. Modifikasi Arduino sketch pada bagian ini: 

char auth [] = "YourAuthToken"; //ganti 

dengan token dari aplikasi blynk 

char ssid[] = "YOurNetworkName"; //ganti 

dengan SSID router anda 

char pass[] = "YourPassword" ; //ganti 

dengan password anda 

contoh: 

char auth[] = "55fa851f9d745c9a52fc47ad91ec25e" 
char ssid[] = "12345678" 

Setelah dimodifikasi lalu apload file example  

tersebut ke board yang dimiliki. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Blok Diagram  

Blok diagram cara kerja alat monitoring 

tegangan dan arus AC pada panel listrik via android 

berbasis mikrokontroler dapat dilihat pada gambar  7.  

 

Gambar 7: Blok diagram cara kerja alat 

Berdasarkan blok diagram pada gambar 7, penjeleasan 
pin-pin pada Arduino Mega2560 yang dihubungkan ke 

masing-masing input dan output pada alat monitoring 

tegangan dan arus AC pada panel listrik via android 

berbasis mikrokontroler ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Pin yang digunakan pada Arduino Mega 2560 

 
 

3.2. Pembuatan Sensor Tegangan 

Pembuatan sensor tegangan dilakukan mulai dari 

proses pelecingan layout hingga penyolderan 

komponen elektriknya. 

Beberapa komponen yang digunakan dalam 
pembuatan hardware sensor tegangan, berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Dioda Bridge 

Berfungsi untuk mengubah sinyal AC 

menjadi DC. 

2. Zmpt 101b 

Berfungsi untuk mengisolasi  tegangan 

sumber agar tidak berbahaya ketika 

tersentuh. 

3. Resistor 

Berfungsi untuk menurunkan tegangan AC 

dan Membatasi arus. 
Output pada tegangan ini akan masuk ke pin ADC 

pada mkrokontroller. 

Hardware sensor tegangan berfungsi untuk 

menampilkan tegangan yang akan dikirimkan ke 

android. 

 
 

Gambar 8: Hasil pembuatan sensor tegangan 

 

3.3. Pembuatan CT Sensor  

Beberapa komponen yang digunakan dalam 

pembuatan hardware CT sensor, berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Resistor 

Berfungsi sebagai pembagi tegangan AC. 

2. Kapasitor 

   Sebagai low pass filter. 
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Gambar 9: Hasil pembuatan CT sensor 

3.4. Pembuatan Cos Phi Sensor  

Beberapa komponen yang digunakan dalam 

pembuatan hardware cos phi sensor, berikut adalah 

penjelasannya: 

1. 1 buah papan PCB polos 
2. 3 buah komparator IC RC4558D 

3. 12 buah Dioda  

4. 12 buah Resistor 10KΩ 

 

Gambar 10: Hasil pembuatan cos phi sensor 

3.5. Hasil Pembuatan Alat 

 

Gambar 11 : alat monitoring tegangan dan arus AC pada 

panel listrik via android berbasis mikrokontroler 
 

3.6. Pengujian Alat  

Pengujian alat dilakukan di lab Sistem Tenaga 

Listrik Polman Babel. Adapun pengujiannya adalah 

membaca tegangan, arus, daya nyata dan daya semu 
pada instalasi rangkaian motor induksi 3 phasa. 

Pengujian yang dilakukan adalah membandingkan 

pengukuran manual dengan hasil pembacaan sensor 

yang ditampilkan pada android user. Berikut diagram 

pengujiaanya dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 12:  Diagram pengujian  alat pada beban motor 3 
phasa 

Hasil pengukuran tegangan phasa R-N 
menggunakan multimeter dapat dilihat pada gambar 

13. 

          
 

Gambar 13: Hasil Pengukuran Tegangan Phasa R-N 

Hasil pengukuran arus phasa R menggunakan 

clamp meter dapat dilihat pada gambar 14. 

 

          
 

Gambar114: Pengukuran arus pada Phasa R 

Hasil pengukuran cos phi menggunakan clamp 

meter dapat dilihat pada gambar 15.  

        

Gambar 15: Hasil Pengukuran Cos Phi Menggunakan 
Clamp Mater 

Hasil pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android dapat dilihat pada gambar 16. 
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Gambar 16:  hasil pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android 

 
Data hasil pengujian alat secara keseluruhan pada 

uji coba 1 ditunjukkan pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Data hasil pengujian alat  

 
 

Adapun contoh perhitungan persentase error yang 

terdapat pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

= |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛
|

× 100% 
 

1. Tegangan R-N 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
234,48 − 234,6

234,6
| × 100% = 0,05% 

2. Arus R 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
0,882 − 0,90

0,90
| × 100% = 2% 

3. Daya Semu 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
619,94 − 602

602
| × 100% = 2,9% 

 

4. KESIMPULAN 
4.1. Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah setelah 

dilakukan pengukuran secara manual dan 

menggunakan alat monitoring tegangan dan arus AC 

pada panel listrik via android berbasis mikrokontroler, 

didapatlah hasil akhir dengan persentase error yaitu: 
2% untuk nilai tegangan phasa ke netral, 0,6% untuk 

tegangan phasa ke phasa, 2% untuk arus ke beban 

motor , 4,12% untuk daya nyata dan 2,9% untuk daya 

semu. 

 

4.2. Saran 
Dari hasil penelitian ini masih terdapat beberapa 

kekurangan dan dimungkinkan untuk melakukan 
pengembangan lebih lanjut. Saran yang perlu penulis 

sampaikan adalah hasil akhir nilai tegangan, arus dan 

faktor daya antara hasil pengukuran secara manual 

dengan pengukuran menggunakan alat masih memiliki 

persentase error di atas 1%. Maka dari itu masih perlu 

adannya perbaikan dan penelitian lebih lanjut agar 

hasil yang didapatkan lebih akurat. 
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Abstrak – Paper ini membahas pembuatan dan mekanisme kontrol sebuah robot sepak bola yang secara 

khusus digunakan untuk mengikuti KRSBI 2017. Pembuatan ini meliputi pekerjaan yang dimulai dari 

perancangan hingga proses fabrikasi permesinan dan laboratorium pada bagian perangkat konstruksi mekanik 

dan perangkat kontrol elektronik robot tersebut. Untuk mekanisme kontrol, paper ini membahas sistem 

penendang dan penggiring bola serta sistem navigasi robot berdasarkan arah kompas. Selain itu, sistem deteksi 

bola berbasis kamera juga menjadi salah satu fokus dari mekanisme kontrol robot pada proyek ini. Aktuator 

utama yang digunakan untuk mobilitas pergerakan robot dan pengendalian bola adalah motor DC. Roda 

omniwheel digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pergerakan. Pixy CMU Cam5 digunakan untuk 

sebagai sensor kamera untuk mendeteksi bola dan sensor kompas GY271 digunakan sebagai sensor arah untuk 

membantu dalam navigasi robot mengenali daerah lawan. Berdasarkan hasil uji coba, robot ini mampu 

mendeteksi bola hingga jarak pandang sejauh 9 meter atau sepanjang lapangan bola. Robot juga dapat 

menggiring bola dengan baik dan menendang bola dengan ketinggian mencapai 50cm diatas permukaan tanah 

lalu menggelinding sejauh 15 meter diatas permukaan karpet. 

Kata Kunci : Robot Sepak Bola, Penggiring, Penendang, Sistem Navigasi, Sistem Deteksi 

  

Abstract – This paper discusses the making and operation of a soccer robot that is specifically used to follow 

KRSBI 2017. This involves the work commencing from design to fabrication process  machining and laboratory 

on the mechanical construction equipment parts and electronic control devices of the robot. For control 

mechanisms, this paper discusses the kicker and dribbling systems as well as the robot navigation system based 

on the compass direction. In addition, the camera-based ball detection system is also one of the focus of robot 

control mechanisms on this project. The main actuator used for mobility of robot movement and ball control is 

DC motor. Omniwheel wheels are used to improve position in movement. Pixy CMU Cam5 is used for as a 

camera sensor to detect the ball and the compass sensor GY271 is used as a directional sensor to assist in 

navigating the robot recognizing the opposing area. Based on test results, the robot is able to detect the ball up 

to a distance of 9 meters visibility or along the ball field. The robot can also dribble well and kick the ball with a 

height reaching 50cm above ground level then roll as far as 15 meters above the surface of the carpet. 

 

Keywords: Soccer Robot, Dribbling, Kicking, Navigation System, Detection System. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Di tahun 2017, Indonesia  mengadakan Kontes 

Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) divisi beroda 

yang aturan pertandingannya mengacu pada rule 

RoboCup MSL 2016. Kompetisi ini merupakan ajang 

kreativitas mahasiswa perguruan tinggi seluruh 

Indonesia dibawah Kementrian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI), dengan 

tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang nantinya akan diaplikasikan pada suatu alat yang 

akan mempermudah pekerjaan manusia.  

Robot sepak bola beroda merupakan robot mobil 

tipe beroda yang dirancang agar memiliki fleksibilitas 

gerakan yang baik dalam berpindah-pindah tempat, 

seperti  bergerak maju, mundur, serong, geser, dan 

manuver. Secara konstruksi, robot ini pun dirancang 

agar bisa menggiring dan menendang bola. Oleh 

karena itu, konstruksi mekanik dan jenis roda yang 

digunakan berdampak besar terhadap kualitas robot 

yang dibuat. Robot ini juga membutuhkan sistem 

pembacaan sensor yang berbasiskan kamera. Hal ini 

dikarenakan objek yang dicari atau dideteksi tidak bisa 

hanya mengandalkan sensor selain kamera, seperti 

untuk mengenali bola, gawang dan area lapangan. 

Dengan demikian, teknik pengolahan dan analisis citra 

menjadi andalan dalam pendeteksian atau pengenalan 

objek. Untuk sistem navigasi robot dibantu dengan 

sensor kompas yang akan menetukan arah robot 

nantinya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang dan membuat konstruksi 

yang sesuai untuk robot sepak bola beroda? 

2. Bagaimana merancang dan membuat kontrol 

robot yang sesuai untuk mengontrol pergerakan 

robot sepak bola? 

182

mailto:tkantori10@gmail.com
mailto:zaldisugianto96@gmail.com


3. Apakah robot sepak bola beroda beroperasi 

dengan baik? 
 

1.3. Tujuan 

1. Merancang dan membuat konstruksi yang sesuai 

untuk mengikuti lomba robot sepak bola 

Indonesia divisi beroda. 

2. Merancang dan membuat kontrol robot yang 

sesuai untuk mengontrol pergerakan robot sepak 

bola saat perlombaan. 

3. Membuat robot sepak bola beroda beropersi 

dengan baik.  

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1.   Mobile Robot 

Mobile Robot adalah salah satu jenis konstruksi 

robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator 

berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan 

robot, sehingga robot tersebut dapat melakukan 

perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain [1]. 

 

2.2.   Base Robot dan Konfigurasi Roda 

         Pada base robot mobile menerapkan system 

omni wheels robot. Omni wheels robot adalah mobile 

robot yang dirancang dengan menggunakan roda omni 

sehingga bisa bergerak ke segala arah, tanpa memutar 

badan robot (body robot) terlebih dahulu. Beberapa 

omni wheels robot menggunakan platform segitiga dan 

juga persegi empat [2]. Gambar base robot dengan 3 

roda bisa dilihat pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Three wheeled omni-directional robot [2] 

 

2.3.   Roda Omni  

Roda omni adalah rancangan roda khusus yang 

tidak hanya mempunyai roda tunggal, tetapi banyak 

roda dalam satu roda inti. Ada roda inti besar, dan 

sepanjang tepi ada banyak roda kecil tambahan yang 

mempunyai sumbu tegak lurus terhadap sumbu roda 

inti [2]. Gambar roda omni bisa dilihat pada gambar 

2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Roda Omni [2] 

2.4. Mekanisme Penendang 

Pada Robocup, mekanisme penendang yang 

sering digunakan ada 3 macam, yaitu: 1. Mekanisme 

penendang menggunakan pegas. 2. Mekanisme 

penendang menggunakan pneumatic. 3. Mekanisme 

penendang menggunakan solenoid. 

Masing – masing mekanisme penendang ini 

memiliki kelemahan dan kelebihan nya sendiri. 

Perbandingan ketiga mekanisme ini didasarkan dari 

beberapa kasus, seperti kekuatan tendangan, berat, 

luas area yang di butuhkan, keselamatan, harga, lama 

waktu menendang, dan kemudahan dalam 

pembuatannya [3]. 

 

2.5. Mekanisme Penggiring Bola 

Penggiring bola pada robot soccer sangat penting 

digunakan selama pertandingan. Jika robot tidak 

memiliki penggiring bola, robot akan kesulitan dalam 

pengontrolan bola untuk menyerang lawan ataupun 

untuk membangun strategi guna mencetak gol. Aturan 

dalam KRSBI beroda untuk penggiring bola adalah 

maksimum area bola yang dapat di sentuh oleh robot 

adalah 1/3 dari ukuran bola. Umumnya untuk 

penggiring bola menggunakan 2 buah motor DC. 

Sistem penggiring bola dibuat fleksibel agar mudah 

dalam pengontrolan bola saat bertanding. 

2.6. Pixy CMUCam5 

Pixy CMUCam 5 merupakan image sensor 

dengan prosesor yang cepat yang diprogram untuk 

mengirimkan informasi berupa data gambar, sehingga 

mikrokontroler tidak terbebani dengan proses 

pembacaan data.  Proses pengiriman data pada Pixy 

CMUcam 5 dapat dilakukan dengan berbagai jalur 

komunikasi data, diantaranya UART serial, SPI, I2C, 

digital out maupun analog out. Pixy CMUcam 5 juga 

menggunakan warna dan saturasi sebagai sasaran 

utama pada pendeteksi gambar. Ini berarti bahwa 

pencahayaan atau exposure tidak akan mempengaruhi 

deteksi sensor pada suatu objek. Sensor ini juga 

mampu mengingat tujuh warna yang berbeda, 

menemukan ratusan benda pada saat yang sama 

dengan kecepatan 50 fps. Pixy CMUcam 5 memiliki 

aplikasi open source yang disebut Pixymon. Setiap 

Pixy CMUcam 5 dilengkapi dengan 6 – 10 pin kabel 

IDC [4]. 

 

 
Gambar 2.3  Pixy CMUcam 5 [4] 
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2.7.  Sensor Kompas GY-271 HMC5883L 

Sensor kompas GY-271 adalah sebuah modul 

sensor kompas yang siap pakai, modul kompas ini 

didesain untuk dapat mendeteksi medan magnet yang 

rendah dengan menggunakan interface digital dan 

memberikan informasi yang tepat. Sensor ini 

mengubah setiap medan magnet kedalam tegangan 

yang berbeda-beda pada 3 axis. Nilai tegangan ini 

akan berubah menjadi nilai digital, yang dapat 

digunakan untuk mengkalkulasikan medan magnet 

dari setiap arah yang berbeda [5]. 

 
Gambar 2.4 Sensor kompas GY-271  [5]. 

2.8. Motor PG-45 

Motor PG-45 dilengkapi dengan encoder. Motor 

ini lebih lambat jika dibandingkan dengan motor 24V 

lainnya. Tetapi motor ini memiliki torsi yang kuat. 

Spesifikasi dari motor PG-45 ditunjukan pada tabel 

2.1. 
Tabel 2.1 Spesifikasi Motor [6] 

Nominal Voltage (Volt) 24 

Nominal Power (Watt) 22,5 

Nominal Torque (Rpm) 3250 

Nominal Speed (Ncm) 6,6 

Starting Torque (Ncm) 38 

 

2.9. Motor Power Window 

Motor power window memiliki torsi yang cukup 

besar dikarenakan motor power window memiliki 

worm gear (gear cacing). Motor ini biasanya 

digunakan pada mobil untuk membuka atau menutup 

kaca mobil. Spesifikasi dari motor power window 

ditunjukan pada tabel 2.2 

 
Tabel 2.2 Spesifikasi Motor Power Window 

Voltage Rating 12VDC 

No Load Speed 100rpm 

Rated Speed 75rpm 

Current (No Load) <5A 

Rated Current (Load) <15A 

Stall Current <28A at 12V 

Rated Torque 30kgcm (2.9Nm) 

Stall torque 100kgcm (~10Nm) 

. 

2.10. Motor DC Maxon 

Untuk sistem penggiring bola, aktuator yang 

digunakan adalah Motor DC Maxon 471949. 

Spesifikasi dari motor dan gear motor DC Maxon 

ditunjukan pada tabel 2.3.  

 

 

Tabel 2.3 Speksifikasi Motor DC Maxon 

Motor 

Diameter 25 mm 

Power 20 W 

Nominal Voltage 15 V 

Idle Speed 9660 rpm 

Torque (max) 20,5 mNM 

Gear 

Diameter 32 mm 

Reduction 5,3 : 1 

Max. Intermittent Torque 1,6 Nm 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1.  Base Robot 

Base yang digunakan yaitu base dengan 3 roda 

atau platform segitiga. Dimana dalam platform 

segitiga tersebut, robot menggunakan 3 buah motor 

DC dan roda yang terpisah sejauh 120 derajat. Gambar 

desain base robot dapat dilihat pada gambar 3. 1. 

 

 
Gambar 3.1 Base Robot Sepak Bola 

 

Base robot dapat bergerak fleksibel dengan cara 

mengontrol arah putaran dan kecepatan motor DC 

pada base. Perbandingan kecepatan motor DC dapat 

dilihat pada tabel 3. 1. 

Tabel 3. 1 Tabel Pengujian Perbandingan Kecepatan Motor 

Saat Bergerak 

Keterangan : Brake adalah kondisi ketika motor tidak 

berputar atau diam. 

 

3.2  Mekanisme Penendang 

Robot sepak bola harus mempunyai penendang 

boal. Bagaimana kekuatan dan akurasi dari penendang 

tergantung dari mekanisme penendangnya. Bola yang 

digunakan selama kompetisi adalah bola futsal dengan 

berat 410 gram.  

Di sistem penendang yang digunakan adalah 

sebuah motor power window. Motor ini dipilih karena 

memiliki torsi yang kuat yang mana mencapai 10Nm. 

Arah Pergerakan 

Robot 

Perbandingan Kecepatan Motor 

(M1:M2:M3) 

M1 M2 M3 

Maju Brake 1 1 

Mundur Brake 1 1 

Putar Kanan 1 1 1 

Putar Kiri 1 1 1 

Geser Kanan 1 1/3 1/2 

Geser Kiri 1 1/2 1/3 
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Karena itu lengan penendang di letakkan langsung 

pada shaft motor. 

Bagaimanapun kecepatan motor ini sangat pelan 

yang mana hanya 100rpm pada tegangan 12V. Level 

kecepatan ini tidak cukup untuk menendang bola. 

Karena itu kecepatan penendang harus di tingkatkan. 

Untuk meningkatkan kecepatan penendang ada dua 

cara, yaitu menaikkan tegangan motor hingga 24V dan 

membuat lengan penendang lebih panjang (220mm). 

Sistem penendang yang dibuat dapat dilihat pada 

gambar 3. 2 dan hasil uji coba penendang dapat dilihat 

pada gambar 3. 3. 

 
Gambar 3. 2 Sistem Penendang; (a) Motor Power Window, 

(b) End-effector, (c) Lengan Penendang 

 

 
Gambar 3. 3 Menendang Bola 

 

Pada gambar 3 .3 dapat dilihat dampak dari 

sistem penendang yang dibuat. Sistem penendang 

cukup kuat untuk membuat bola melambung. Tinggi 

lambungan bola mencapai 50cm dan jarak bola setelah 

ditendang mencapai 15m. 

Penggunaan arus motor power window mencapai 

10,5A pada tegangan 24V. Arus tidak berubah ketika 

menendang bola atau tidak menendang bola. 

 

3.3  Mekanisme Penggiring Bola 

Mekanisme penggiring sangat penting untuk 

mengontrol bola dalam kompetisi. Jika robot tidak 

menggunakan sistem penggiring bola, robot akan sulit 

untuk kontrol bola maupun mengambil bola dari 

lawan. Karena itu sistem penggiring menjadi salah 

satu yang terpenting dalam robot sepak bola. 

Menurut aturan KRSBI beroda 2017, maksimum 

area bola yang boleh disentuh robot adalah 1/3 dari 

ukuran bola.  

Pada sistem penggiring yang dibuat 

menggunakan 2 buah motor DC Maxon dan 4 buah 

roda (2 roda ban karet dan 2 roda omni). Pada 

penggiring bola ini bagian terpenting yaitu rotational 

joint seperti yang ditunjukan pada gambar 3.4, karena 

dengan adanya rotational joint ini posisi penggiring 

bola bisa menyesuaikan pada saat posisi ada bola atau 

tidak ada bola. Pada penggiring bola ini juga terdapat 

beberapa kekurangan yaitu tidak bisa menggiring bola 

pada saat gerak robot geser ataupun serong, selain itu 

untuk menggiring bola pada saat gerakan robot 

mundur, kecepatan robot harus pelan agar bola tidak 

terlepas dari penggiring bola. Sistem penggiring yang 

dibuat dapat dilihat pada gambar 3. 4. 

 
Gambar 3. 4 Sistem Penggiring; (a) Motor DC Maxon, (b) 

Rotational Joint, (c) Stopper, (d) Roda Karet, (e) Roda 

Omni 

 

Tanpa beban (bola) motor DCMaxon 

mengkonsumsi  arus sekitar 1,7A di 12V. Jika motor 

mendapat beban, konsumsi arus meningkat mencapai 

2,2A. Ketika robot bergerak menggiring bola, 

konsumsi arus tidak berubah. 

 

3.4. Sistem Deteksi 

Sistem deteksi bola menggunakan sensor kamera 

Pixy CMUCam 5. Sensor kamera ini digunakan untuk 

mendeteksi bola dengan cara mendeteksi warna bola. 

Untuk men-scan warna yang akan diingat oleh kamera 

menggunakan sebuah software open-source yaitu 

pixymon, dari software ini bisa di atur berapa warna 

objek yang akan diingat oleh kamera Pixy CMUcam5, 

maksimal 7 warna objek. Selain itu software ini juga 

bisa digunakan untuk mengatur terang atau gelapnya  

penglihatan kamera.  

Kelebihan sensor Pixy CMUcam5 ini tidak 

memerlukan program image processing pada 

mikrokontroller karena data gambar yang di hasilkan 

sensor Pixy CMUcam5 sudah diolah oleh processor 

yang terdapat pada Pixy CMUcam5, sehingga untuk 

memprogram Pixy CMUcam5 ini bisa menggunakan 

library yang banyak di-share di internet. Sedangkan 

untuk kekurangan dari sensor Pixy CMUcam5, sensor 

ini tidak bisa mendeteksi benda berdasarkan bentuk 

dari benda sehingga untuk pengaplikasiannya pada 

KRSBI kurang efektif karena tidak bisa mendeteksi 

gawang dan garis lapangan, selain itu resolusi kamera 

pada sensor ini masih rendah. 

 Hasil pengujian pendeteksian kamera terhadap 

bola dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3. 2   Tabel Hasil Deteksi Kamera 

Jarak (meter) Hasil 

1 Terdeteksi 

2 Terdeteksi 

3 Terdeteksi 

4 Terdeteksi 

5 Terdeteksi 

6 Terdeteksi 

7 Terdeteksi 

8 Terdeteksi 

9 Terdeteksi 

10 Terdeteksi 

11 Tidak Terdeteksi 

 

Dapat dilihat dari tabel bahwa sensor kamera ini 

dapat mendeteksi hingga jarak 10m atau sepanjang 

ukuran arena robot sepak bola pada KRSBI beroda 

2017. Hasil dari pendeteksian bola sangat berpengaruh 

pada intensitas cahaya di lapangan. Jika intesitas 

cahaya di lapangan berubah-ubah, maka diperlukan 

kalibrasi ulang pada kamera agar mendapatkan hasil 

yang optimal. 

 

3.5.  Sistem Navigasi 

Pada robot mobile sepak bola beroda ini 

menggunakan sensor kompas GY-271 untuk 

menunjukan arah gawang lawan, arah gawang sendiri 

ataupun digunakan untuk berbagai macam strategi. 

Sensor ini menggunakan jalur komunikasi I2C. pada 

sensor ini terdapat 3 axis data yaitu x, y dan z, tetapi 

yang digunakan hanya satu data axis saja yaitu data 

axis y. Sensor ini memiliki kelebihan yaitu data yang 

diolah bisa menunjukan semua arah dengan nilai satu 

putaran atau 360 derajat, selain itu dimensi dari sensor 

ini cukup kecil sehingga mudah untuk 

menempatkannya pada robot. Sedangkan 

kekurangannya, sensor ini terkadang menghasilkan 

nilai yang sama dari dua arah yang berbeda, ini 

dikarenakan adanya pengaruh logam disekitar sensor 

ataupun pengaruh medan magnet pada tempat tertentu. 

Hasil pembacaan sensor dapat dilihat pada gambar 

3.5. 

 

 
Gambar 3. 5 Hasil Pembacaan Sensor GY-271 

Hasil data sensor kompas ini kemudian di 

petakan untuk menjadi acuan arah robot yang 

digunakan untuk mengetahui daerah lawan maupun 

kawan dan untuk mengetahui arah tendangan bola 

nantinya. Hasil pemetaan data sensor kompas ini dapat 

dilihat pada gambar 3. 6. 

 

 
Gambar 3. 6 Maping Arah Gerak Robot di Lapangan 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dari beberapa 

bagian penting Soccer Robot ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Robot dapat menendang bola melambung hingga 

50cm dan menggelinding hingga 15m dari 

tempat awal. Robot juga dapat menggiring bola 

dengan gerakan maju, mundur dan berputar.  

 

2. Robot dapat mendeteksi bola hingga 9 meter atau 

sepanjang ukuran arena robot sepak bola pada 

KRSBI beroda 2017 dengan sudut penglihatan 

horizontal kamera sebesar 75 derajat dan sudut 

penglihatan vertikal kamera sebesar 47 derajat. 

 

3. Robot dapat mengetahui arah daerah lawan 

maupun kawan dengan bantuan sensor kompas 

serta robot juga dapat mengetahui arah 

tendangan yang akan dituju nantinya. 

 

4. Dengan spesifikasi robot saaat ini, robot sepak 

bola berfungsi dengan baik dan telah digunakan 

mengikuti Kontes Robot Sepak Bola Indonesia 

(KRSBI) divisi beroda dengan hasil : juara I di 

tingkat regional 1  Palembang dan juara Harapan 

I di tingkat nasional Bandung.  
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Abstrak - Dalam proses budidaya, ikan yang dipelihara harus diperhatikan nilai kadar keasaman air pada 

kolamnya. Selama ini, proses pengontrolan dan pengukuran pH air pada kolam pembenihan ikan lele masih 

dilakukan secara manual. Pengontrolan kadar pH air secara manual membuat kondisi air menjadi kurang stabil 

sehingga menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi kurang baik. Alat ini dibuat untuk mengontrol kadar pH air 

secara otomatis, agar nilai kadar pH terjaga dan tetap stabil sesuai dengan nilai kadar pH yang telah 

ditentukan. Dengan pengontrolan kadar pH air yang sudah dirancang secara otomatis pengguna tersebut tidak 

perlu melakukan pengontrolan secara manual. Pembacaan nilai pH menggunakan sensor Analog pH meter 

V1.0. Apabila nilai pH yang terbaca oleh sensor berada dibawah 7.0 maka sistem akan memerintahkan untuk 

mengaktifkan pompa larutan basa dan jika nilai pH terbaca berada diatas 8.0 maka sistem akan memerintahkan 

untuk mengaktifkan pompa larutan asam. Berdasarkan hasil pengujian awal, diperoleh nilai penyimpangan 

pembacaan antara pH meter dengan sensor pH sebesar  ± 1,47% dikarenakan adanya ketidakstabilan nilai 

pembacaan sensor pH tersebut. 

 

Kata Kunci : Kadar pH Air, Sensor Analog pH Meter V1.0, Larutan Asam dan Basa, pH Meter. 

Abstract - In the process of cultivation, fish maintained should be considered the value of acidity levels of water 

in the pond. During this time, the process of controlling and measuring the pH of water in the catfish hatchery 

pond is still done manually. Controlling the pH level manually makes the water condition less stable, causing the 

growth of fish to be less good. This tool is made to automatically control the water pH level, so that pH levels 

are maintained and remain stable in accordance with predetermined pH values. By automatically controlling the 

pH water content the user does not need to manually control. The pH value reading using Analog sensor pH 

meter V1.0. If the pH value read by the sensor is below 7.0 then the system will instruct to activate the base 

solution pump and if the pH value reads above 8.0 then the system will instruct to activate the acid solution 

pump. Based on preliminary test results, the value of pH meter reading with pH sensor is ± 1.47% due to the 

instability of the pH sensor reading value. 

 

Keywords: Water pH Level, Analog Sensor pH Meter V1.0, Acid and Base Solution, pH Meter. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di bidang elektronika 

dewasa ini berkembang sangat pesat dan berpengaruh 

dalam pembuatan alat-alat yang canggih, yaitu alat 

yang dapat bekerja secara otomatis dan memiliki 

ketelitian tinggi sehingga dapat mempermudah 

pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih 

praktis, ekonomis dan efisien. Perkembangan 

teknologi tersebut telah mendorong kehidupan 

manusia untuk hal-hal yang otomatis. Otomatisasi 

dalam semua sektor yang tidak dapat dihindari, 

sehingga penggunaan yang awalnya manual bergeser 

ke otomatisasi. Tidak terkecuali dengan proses 

pembudidayaan ikan yang menggunakan alat bantu 

untuk kemudahan dalam pemeliharaannya. Dalam 

proses budidaya, ikan yang dipelihara harus 

diperhatikan nilai kadar keasaman air pada kolamnya. 

Selama ini, proses pengontrolan dan pengukuran pH 

air pada kolam pembenihan ikan lele masih dilakukan 

secara manual. Misalnya mengukur pH air dengan 

menggunakan pH meter digital dan kemudian apabila 

nilai pH diluar batas toleransi, yaitu antara 6-9 maka 

akan dilakukan sirkulasi dengan air yang baru hingga 

didapat pH air yang diinginkan. Meskipun demikian, 

pH meter digital yang sudah modern masih 

mempunyai kekurangan, yaitu perubahan yang lambat, 

yang merupakan masalah penting dalam menentukan 

skala yang valid. Oleh karena itu dengan penggunaan 

Arduino dan dirangkai dengan sensor pH secara optik 
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melalui elektroda kaca untuk pengukuran pH 

diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang alat pengontrol kadar pH 

air secara otomatis? 

2. Bagaimana mengolah data pembacaan sensor pH 

untuk dijadikan umpan balik sistem? 

3. Bagaimana mengatur rentang nilai minimal dan 

maksimal pH air sehingga bisa diubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhan? 

 

1.3 Tujuan 

1. Merancang alat pengontrol  kadar pH air secara 

otomatis. 

2. Mengolah data pembacaan sensor pH untuk 

dijadikan umpan balik sistem. 

3. Mengatur rentang nilai minimal dan maksimal 

pH air sehingga bisa diubah-ubah sesuai  dengan 

kebutuhan. 

 

1.4 Metodologi 

Pembacaan nlai pH menggunakan sensor Analog 

pH meter V1.0. Apabila nilai pH yang terbaca oleh 

sensor berada dibawah 7.0 maka sistem akan 

memerintahkan untuk mengaktifkan pompa larutan 

basa dan jika nilai pH yang terbaca berada diatas 8.0 

maka sistem akan memerintahkan untuk mengaktifkan 

pompa larutan asam.  

 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1  Sistem Kontrol 

Dalam proses industri, sering dibutuhkan 

besaran-besaran yang memerlukan kondisi atau 

persyaratan yang khusus seperti ketelitian yang tinggi, 

harga yang konstan untuk selang waktu yang tertentu, 

nilai yang bervariasi dalam suatu rangkuman tertentu, 

perbandingan yang tetap antara 2 (dua) variabel atau 

suatu besaran sebagai fungsi dari besaran lainnya. 

Jelas kesemuanya itu tidak cukup dilakukan hanya 

dengan pengukuran saja, tetapi juga memerlukan suatu 

cara pengontrolan agar syarat-syarat tersebut dapat 

dipenuhi. Sistem kontrol adalah proses pengaturan 

atau pengendali terhadap satu atau beberapa besaran 

(variabel atau parameter) sehingga berada pada suatu 

harga atau range tertentu. Contoh variabel atau 

parameter fisik adalah tekanan (pressure), aliran 

(flow), suhu (temperatur), ketinggian (level), pH, 

kepadatan (viscosity), kecepatan (velocity), dan lain-

lain [1]. 

2.2  Perangkat Elektronika 
Dalam pembuatan proyek akhir ini menggunakan 

beberapa komponen elektronika yang dapat 

menunjang kadar pH air pada kolam ikan lele agar 

dapat berfungi dengan baik, komponen-komponen 

tersebut antara lain: 

 

2.2.1 Sensor pH 

          pH meter analog yang dibuat khusus untuk 

kontroler Arduino dan memiliki built-in yang 

sederhana, koneksi yang lebih mudah dan fitur yang 

praktis. Serta memiliki LED yang bekerja sebagai 

indikator power, BNC konektor dan pH 2.0 antar 

muka sensor. Untuk menggunakannya, cukup 

menghubungkan sensor pH dengan konektor BNC dan 

pasang antarmuka pH 2.0 ke port masukan analog dari 

kontroler arduino. Sensor pH dan pH value dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini: 

 
 

 
Gambar 2.1 Sensor pH 

 

Komponen pengukur kadar pH memiliki 

sensitivitas cukup baik dan dapat bekerja pada rentang 

kadar pH asam hingga basa dalam suatu larutan adalah 

sensor pH. Komponen sensor pH ini banyak 

digunakan pada aplikasi pengukuran kadar keasaman 

atau kebasaan suatu larutan untuk keperluan 

pengukuran dan pengendalian sistem [2]. 

 

2.2.2 Arduino Mega 2560  
         Arduino Mega 2560 adalah papan 

mikrokontroller Atmega 2560 berdasarkan 

(datasheet) memiliki 54 digital pin input / output 

(dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 

analog input, 4 UART (hardware port serial), osilator 

kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header 

ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua yang 

diperlukan untuk  mendukung mikrokontroler, hanya 

tinggal menghubungkannya ke computer dengan kabel 

USB atau power dengan adaptor AC-DC atau 

baterai. Arduino Mega kompatibel dengan sebagian 

besar shield, dirancang untuk Arduino Duemilanove 

atau Diecimila. Arduino Mega 2560 adalah board 

Arduino yang merupakan perbaikan dari board 

Arduino Mega sebelumnya. Arduino Mega awalnya 

memakai chip ATmega1280 dan kemudian diganti 

dengan chip ATmega2560, oleh karena itu namanya 

diganti menjadi Arduino Mega 2560 [3]. 

 Perbedaan lain antara Arduino Mega dengan 

Arduino Mega 2560 adalah tidak lagi menggunakan 

chip FTDI untuk fungsi USB to Serial Converter, 

melainkan menggunakan chip ATmega16u2 pada 

revisi 3 (chip ATmega8u2 digunakan pada revisi 1 

dan 2) untuk fungsi USB to Serial Converter tersebut. 

Revisi dari 3 dewan yang memliki fitur-fitur berikut:  

1. 1,0 pinout : menambahkan SDA dan pin SCL yang 

dekat dengan pin AREF dan dua pin baru lainnya 

ditempatkan dekat dengan pin RESET, yang 
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IOREF yang memungkinkan perisai untuk 

beradaptasi dengan tegangan yang tersedia dari 

papan. Di masa depan, perisai akan kompatibel 

baik dengan dewan yang menggunakan AVR yang 

beroperasi dengan 5V dan dengan Arduino Due 

yang beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua adalah 

pin tidak terhubung, yang disediakan untuk tujuan 

masa depan. 

2. Stronger RESET sirkuit.  

3. Atmega 16U2 menggantikan 8U2 [4]. 

Secara fisik, ukuran Arduino Mega 2560 hampir 

kurang lebih 2 kali lebih besar dari Arduino Uno, ini 

untuk mengakomodasi lebih banyaknya pin Digital 

dan Analog pada board Arduino Mega 2560 tersebut. 

Tampilan Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada 

gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 
Gambar 2.2 Arduino Mega 2560 

 

2.2.3 Solenoid Valve 

 Solenoid valve merupakan kran otomatis dengan 

gerakan membuka atau menutup kran (valve) yang 

diatur oleh sistem kontrol. Secara garis besar solenoid 

valve adalah suatu alat kontrol yang berfungsi untuk 

membuka dan menutup valve/ katup/ kran secara 

otomatis. Kapan solenoid membuka dan menutup kran 

ini tergantung dari sensor yang menghubungkan 

sumber penggeraknya. Berikut ini merupakan gambar 

solenoid valve, dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah 

ini: 

 

 
Gambar 2.3 Solenoid Valve 

 

Solenoid valve merupakan bagian dari suatu 

sistem kontrol. Secara umum sistem kontrol dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 

1. Sensor yang merupakan alat untuk menerima 

sinyal dari sistem kontrol biasanya merupakan 

parameter yang akan diukur seperti temperatur, 

tekanan dari media yang akan dikontrol. 

2. Kontroler merupakan alat / bagian yang akan 

memberikan perintah solenoid valve untuk 

melakukan tindakan membuka dan menutup valve 

/ kran. 

3. Kontrol valve atau solenoid valve yang merupakan 

bagian terakhir dari sistem kontrol untuk 

melakukan tindakan membuka dan menutup [5]. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Diagram Blok 

Diagram blok sistem pengambilan data dari 

sensor pH ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Pengambilan Data Sensor pH  

 

Dari diagram blok sistem pengambilan data dari 

sensor pH diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Arduino Mega 2560 berfungsi untuk pengolah 

data. 

2. Solenoid Valve atau kran elektrik berfungsi untuk 

membuka dan menutup valve/ katup/ kran secara 

otomatis. Solenoid valve bekerja sesuai dengan 

perintah arduino. 

3. pH yang diukur sesuai dengan nilai pH pada kolam 

/ miniature (tergantung media yang digunakan). 

Nilai pH yang diukur akan dijadikan feedback dan 

akan diolah oleh arduino 

4. Sensor pH berfungsi untuk mengukur kadar 

keasaman atau kebasaan suatu larutan untuk 

keperluan pengukuran dan pembacaan nilai pH. 

 

3.2 Pembuatan Hardware  

Proses pembuatan hardware dimulai dari tahap 

perancangan terlebih dahulu. Selanjutnya pembuatan 

hardware pada Alat Pengontrol Kadar pH Air 

meliputi pembuatan konstruksi mekanik serta 

rangkaian elektrik yang dibutuhkan dalam mengontrol 

Alat ini. Pembuatan konstruksi yang dilakukan 

meliputi pemilihan bahan material, adapun bahan 

material atau bahan-bahan yang digunakan untuk 

perancangan konstruksi ini yaitu untuk box panel 

menggunakan bahan akrilik dengan ketebalan 5mm 

dan untuk dudukannya mengunakan besi hollow dan 

triplek, sedangkan untuk miniature kolam 

menggunakan aquarium. 
Adapun Alat Pengontrol Kadar pH Air yang 

telah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Konstruksi pengontrol kadar pH air 

Berikut adalah skematik lengkap perancangan 

hardware secara elektrik alat Pengontrolan Kadar pH 

Air secara Otomatis pada Kolam Pembenihan Ikan 

Lele Berbasis Arduino dapat dilihat pada gambar 3.3 

berikut.  
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Gambar 3.3 Skematik Lengkap Sistem Kontrol 

 

3.3 Hasil Pengujian Keseluruhan 

Berikut ini adalah tabel dari data hasil 

pengukuran pH awal sebelum pencampuran dan pH 

akhir setelah pencampuran larutan. Data tersebut dapat  

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Data Hasil Pengujian 

 

Dengan catatan : Nilai pH ideal pada kolam ikan lele 

7-8, sedangkan untuk batas toleransi pH ikan lele 6-9. 

 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat 

berapa perbedaan nilai sensor pH dengan pH meter 

yang didapat. 

 

 

4.  KESIMPULAN 
 

Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan 

tahap pengujian maka berdasarkan hasil data yang 

diperoleh melalui pengujian dapat disimpulkan 

sebagai berikut :   

1. Sistem pengontrolan pH air pada kolam 

pembenihan ikan lele secara otomatis dapat 

dirancang dengan menggunakan Arduino dan 

sensor Analog pH Meter V1.0. Perangkat ini dapat 

disetting nilai pH minimum dan maksimumnya 

sesuai dengan range pH yang dibutuhkan sehingga 

pH pada kolam pembenihan tetap terkontrol pada 

nilai yang diinginkan.  

2. Perangkat secara otomatis akan mengaktifkan kran 

elektrik larutan asam (pH down)  apabila pH air 

berada diatas nilai range maksimum yang telah 

ditentukan dan akan mengaktifkan kran elektrik 

larutan basa (pH up) apabila pH air berada 

dibawah nilai range minimum yang telah 

ditentukan.  

3. Terdapat nilai rata-rata penyimpangan pembacaan 

pH air antara sensor pH dan pH meter yaitu 

sebesar ± 1.47%. Nilai penyimpangan ini diperoleh 

dari hasil pengukuran awal sensor Analog pH 

Meter V1.0 yang disebabkan adanya 

ketidakstabilan nilai pembacaan pH pada sensor 

tersebut.  
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No 

Sebelum 

penambahan 

larutan 

Setelah 

penambahan 

larutan  

Larutan 

pencampuran 

pH 

meter 

Sensor 

pH 

pH 

meter 

Sensor 

pH 
Asam Basa 

1 8,3 8,8 8,2 8,59 6,4 9,0 

2 8,3 8,8 8,2 8,59 6,4 9,0 

3 8,3 8,8 8,1 8,59 6,4 9,0 

4 8,3 8,8 8,1 8,57 6,4 9,0 

5 8,3 8,8 8,1 8,57 6,4 9,0 

6 8,3 8,8 8,1 8,57 6,4 9,0 

7 8,3 8,8 8,1 8,57 6,4 9,0 

8 8,3 8,8 8,1 8,51 6,4 9,0 

9 8,3 8,8 8,0 8,51 6,4 9,0 

10 8,3 8,8 8,0 8,51 6,4 9,0 
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Abstrak  –  Pemakaian energi listrik saat ini tidak terkontrol. Hal ini dikarenakan manajemen pemakaian energi 

listrik masih menggunakan sistem manual, sehingga tidak dapat memonitoring pemakaian energi listrik. Hal ini 

dapat menyebabkan pembayaran listrik tinggi. Untuk itu diperlukan manajemen pemakaian energi listrik guna 

mengendalikan pemakaian energi listrik secara efektif. Tujuan pembuatan sistem kontrol manajemen pemakaian 

energi listrik secara otomatis adalah untuk  menghemat pemakaian energi listrik. Metodologi dalam pembuatan 

penelitian ini yaitu menggunakan sensor LDR sebagai pendeteksi intensitas cahaya di luar ruangan. Sensor PIR 

untuk mendeteksi keberadaan objek bergerak, serta sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai water level control. 

Keluaran sensor menjadi masukan arduino untuk mengontrol peralatan listrik. Monitoring peralatan listrik juga 

bisa dilakukan mengunakan android via SMS yang terkirim dari kontrol arduino. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan pemakaian energi listrik tanpa kontrol dan menggunakan kontrol, yang dihitung dalam waktu 

satu bulan. Hasil pengujian yang didapatkan pada pemakaian energi secara manual baik pemakaian normal 

maupun pemakaian oleh human error sebesar 16,95 Kwh – 21 Kwh, sedangkan pemakaian energi listrik 

menggunakan kontrol otomatis sebesar 13,841 Kwh. Sehinggga dapat disimpulkan energi yang dapat dihemat 

sebesar 3,109 Kwh – 7,159 Kwh atau menghemat sekitar 18% -34%. So it can be concluded that that energy can 

be saved of worth 3.109Kwh – 7.159 Kwh or saved of worth 18% - 34%. 

 

Kata Kunci : LDR, PIR, Ultrasonik HC-SR04, Arduino Mega2560, Modul GSM 800L. 

Abstract - Current electrical energy consumption is not controlled. This in because the management of electrical 

energy consumption is using the system manual, so it can’t monitor the use of electrical energy. This can lead to 

high electrical payment. For that needed the management of the use of electrical energy to control the use of 

electrical energy effectively. The purpose of making the system of electrical energy consumption management 

control automatically is to save electric energy consumption. Methodology in making this research is using LDR 

sensor as the detection if light intesity outdoors. Pir sensor for detecting the presence of moving object, and 

ultrasonic HC SR-04 sensor as water level contorol. The sensor output becomes the arduino input to control the 

electrical equipment. Monitoring of electrical equipment can also using android via SMS sent from arduino 

control. Testing is done by comparing the use of electrical energy without control and using the control, which is 

calculated within a month. Test result obtained on manual energy consumption both normal use and usage be 

human error of worth  16.95 Kwh – 21 Kwh, while the use of electrical energy using the automatic control of 

worth 13, 841 Kwh. So it can be concluded that that energy can be saved of worth 3.109Kwh – 7.159 Kwh or 

saved of worth 18% - 34%. 

 

Keywords: LDR, PIR, Ultrasonik HC-SR04, Arduino Mega2560, Modul GSM 800L. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pemakaian energi listrik saat ini tidak 

terkendali. Hal ini disebabkan diantara lain, 

kelalaian dari pada penggunanya atau human error 

juga dikarenakan masih menggunakan sistem 

manual. Dampak yang diakibatkan adalah 

manajemen energi listrik yang tidak terkontrol, 

sehingga tarif listrik yang harus dibayar perbulan 

menjadi tinggi. 

Cara yang dapat digunakan untuk mengatasi 

hal ini adalah dengan menggunakan sistem 

otomatis. Tujuan dibuatnya sistem otomatis adalah 

untuk mengontrol pemakaian daya listrik secara 

efektif. Sistem otomatis ini dapat diterapkan pada 

lampu, kipas angin serta pompa air yaitu untuk 

menghidupkan juga mematikan secara otomatis. 

Untuk itu diperlukan pengendali utama guna 

mengendalikan sistem otomatis yaitu dengan 

menggunakan arduino. 

 

1.2 Metodologi 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian 

yang dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi rumah pintar dibuat 

dengan ukuran 1m x 1,5m dan tinggi 1 meter. 

 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol 

lampu luar dengan sensor ldr, lampu ruangan 
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dengan sensor pir, pengisian air dengan sensor 

ultrasonik yang semuanya dapat dikontrol 

dengan android via SMS. 

 Pengujian peralatan dilakukan untuk 

mengetahui perhitungan daya listrik yang 

terpakai, meliputi : 

- Perhitungan  daya listrik pemakaian manual 

sistem kontrol manual. Hasil dari pengujian 

ini untuk mendapatkan total daya listrik 

yang terpakai selama satu bulan oleh 

pemakaian manual. 

- Perhitungan daya listrik pemakaian manual 

(human error) sistem kontrol manual. Hasil 

dari pengujian ini untuk mendapatkan total 

daya listrik yang terpakai selama satu bulan 

oleh pemakaian manual (human error). 

- Perhitungan daya listrik dengan sistem 

kontrol otomatis. Hasil dari pengujian ini 

untuk mendapatkan total daya listrik yang 

terpakai selama satu bulan oleh dengan 

sistem otomatis. 

Setelah mendapat hasil perhitungan masing-masing 

total daya listrik, selanjutnya dilakukan 

perhitungan perbandingan daya listrik antara 

pemakaian normal dengan sistem otomatis dan 

pemakaian normal (human error) dengan sistem 

otomatis. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Daya 

Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran 

energi listrik dalam sirkuit listrik. Satuan SI daya 

listrik adalah watt yang menyatakan banyaknya 

tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu 

(joule/detik). Arus listrik yang mengalir dalam 

rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan 

kerja. Peranti mengkonversi kerja ini ke dalam 

berbagai bentuk yang berguna, seperti panas 

(seperti pada pemanas listrik), cahaya (seperti pada 

bola lampu), energi kinetik (motor listrik), dan 

suara (loudspeaker). Listrik dapat diperoleh dari 

pembangkit listrik atau penyimpan energi seperti 

baterai perkalian arus dan tegangan efektif dalam 

rangkaian AC dinyatakan dalam voltampere (VA) 

atau kilovoltampere (KVA). Satu KVA sama 

dengan 1.000 VA. Daya yang berguna atau daya 

nyata diukur dalam watt dan diperoleh jika 

voltampere dari rangkaian dikalikan dengan faktor 

yang disebut dengan faktor daya [2]. Maka dalam 

rangkaian AC satu phase adalah :  

P (watt) = V x I x faktor daya............persamaan (1) 

Faktor daya = P (watt) / V x I............persamaan (2) 

2.2. Sensor Ultrasonik 

Modul HC-SR04 merupakan modul sensor 

ultrasonik yang berfungsi sebagai pengukur jarak. 

Modul ini terdiri atas sepasang transduser dengan 

empat pin, yaitu pin suplai tegangan (Vcc), pin 

trigger, pinecho, dan pin ground. Diagram 

skematik dan bentuk fisik sensor ultrasonik dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Diagram skematik sensor ultrasonik[3] 

2.3. Sensor LDR 

LDR merupakan salah satu jenisresistor yang 

disebut sebagai fotoresistor. Nilai hambatan LDR 

dipengaruhi oleh cahaya yang diterimadari 

lingkungan sekitar. Resistansi LDR dapat berubah-

ubah tergantung pada intensitas cahaya yang 

diterima oleh LDR itu sendiri[4]. Bentuk dan 

simbol LDR dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 LDR[4] 

2.4. Sensor PIR 

PIR merupakan sebuah sensor berbasis infrared. 

Benda yang dapat dideteksi oleh sensor ini 

biasanya adalah tubuh manusia. PIR sensor 

mempunyai dua elemen sensing seperti yang 

terdapat dalam Gambar 2.4[5]: 

 

Gambar 2.4. Diagram Internal Rangkaian sensor PIR[5] 

2.5. Modul GSM 

SIM800L merupakan suatu modul GSM yang dapat 

mengakses GPRS untuk pengiriman data ke 

internet dengan sistem M2M. Adapun bentuk dari 

GSM Module dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5GSM Module SIM800L[6] 

Modul GSM ini berperan sebagai alat yang 

mengirim dan menerima SMS, yang mana SMS ini 
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akan menjadi sistem kontrol jarak jauh peralatan 

listrik proyek akhir ini. 

2.6.  SMS 

SMS (Short Message Service) adalah aplikasi 

standar yang dimiliki oleh handphone, berfungsi 

untuk mengirim dan menerima pesan singkat dalam 

bentuk huruf maupun angka [7]. SMS merupakan 

sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada 

sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan 

dilakukannya pengiriman pesan antara terminal 

pelanggan dengan sistem eksternal seperti e-mail, 

voice, mail dan lain-lain. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Blok Diagram  

Blok diagram cara kerja alat monitoring tegangan 

dan arus AC pada panel listrik via android berbasis 

mikrokontroler dapat dilihat pada gambar  3.1. 

 

 

Gambar 3.1: Blok diagram cara kerja alat 

 

3.2 Perhitungan energi listrik sistem  manual 

pemakaian normal 

Dalam pengujian ini, diasumsikan 

penggunaan lampu, kipas angin dan pompa air 

untuk pemakaian normal seperti pada Tabel 4.1 

dibawah ini. 

 

Tabel 3.2 Perhitungan manual pemakaian normal 

 

 

Jadi, total pemakaian daya peralatan listrik selama 

satu hari adalah:  

Daya total= 565 Wh  

Daya yang digunakan selama 1 bulan (30 hari) 

adalah: 

=>565 Wh x 30 = 16.950 Wh= 16,95 KWh 

Berdasarkan ketetapan dari PLN, untuk daya 

pemakaian 900 VA harga listrik per KWh= Rp. 

1.352,-. 

Jadi biaya yang harus dilakukan selama satu bulan 

adalah: 

=>16,95 Kwh x Rp. 1.352,- = Rp. 22.916,40 

 

3.3 Perhitungan penggunaan energi listrik oleh 

human error pada sistem kontrol manual. 

Human error adalah orang yang sering 

mengabaikan pemakaian energi listrik atau orang 

yang sering lupa mematikan peralatan listrik yang 

tidak terpakai. Dalam pengujian ini, diasumsikan 

penggunaan lampu, kipas angin dan pompa air 

untuk pemakaian oleh human error  seperti pada 

Tabel 4.2 dibawah ini. 

 
Tabel 4.2 Perhitungan manual pemakaian oleh human 

error 

 

 
 

Jadi, total pemakaian daya peralatan listrik selama 

satu hari adalah: 

Daya total= 700 Wh  

Daya yang digunakan selama 1 bulan (30 hari) 

adalah: 

=>700 Wh x 30 = 21.000 Wh= 21 KWh 

Berdasarkan ketetapan dari PLN, untuk daya 

pemakaian 900 VA harga listrik per KWh= Rp. 

1.352,-. 

Jadi biaya yang harus dilakukan selama satu bulan 

adalah: 

=>21 Kwh x Rp. 1.352,- = Rp. 28.392,00 

 

3.4 Perhitungan penggunaan energi listrik pada 

sistem kontrol otomatis 

Penggunaan energi listrik dengan sistem 

otomatis ada 2 macam, yaitu penggunaan pada 

beban listrik dan pada alat. Adapun penggunaan 

daya pada beban listrik dan alat dapat dilihat pada 

Tabel 3.4 dan Tabel 3.5. 
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Tabel 3.4 Perhitungan otomatis  

 

 

Tabel 3.5 Tabel perhitungan daya alat 

 

Total daya alat= 2,724 watt (dipakai selama 24 

jam) 

 =2,724 watt x 24 jam 

 =65,376 Wh 

Jadi, total pemakaian daya peralatan listrik selama 

satu hari adalah: 

Daya total= daya beban+ daya alat 

      = 396 Wh+ 65,376 Wh 

      =461,376 Wh 

Daya yang digunakan selama 1 bulan (30 hari) 

adalah: 

=>431,376 Wh x 30 = 13.841 Wh= 13,841 KWh 

Berdasarkan ketetapan dari PLN, untuk daya 

pemakaian 900 VA harga listrik per KWh= Rp. 

1.352,-. 

Jadi biaya yang harus dilakukan selama satu bulan 

adalah: 

=>13.841 Kwh x Rp. 1.352,- = Rp. 18.713,00 

 

Analisis 

Berdasarkan hasil pengujian pemakaian 

energi listrik pada sistem kontrol manual, untuk 

penggunaan normal maupun penggunaan karena 

human error dibandingkan dengan sistem kontrol 

otomatis dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

 

. 

Tabel 4.5 Hasil manajemen pemakaian energi 

listrik 

 

Perhitungan persentase penghematan 

pemakaian energi listrik ketika menggunakan 

sistem kontrol otomatis dibandingkan sistem 

kontrol manual dapat dihitung menggunakan 

formula dibawah ini: 

 

 

 Persentase penghematan sistem otomatis 

dibandingkan sistem manual (normal)   

 

  Persentase penghematan sistem otomatis 

dibandingkan sistem manual (human error)   

 

Penghematan yang terjadi pada penggunaan 

energi listrik ketika menggunakan sistem kontrol 

otomatis cukup signifikan. Penghematan yang 

terjadi berkisar sekitar 18-34 %.  Untuk itu, 

diperlukan sistem kontrol otomatis untuk 

meminimalisir pemborosan yang sering terjadi 

karena kelalaian pengguna energi listrik. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa serta pengujian yang 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Dengan penerapan sistem otomatis 

menggunakan sensor, penggunaan daya listrik 

dapat dihemat pemakaiannya dibandingkan 

dengan yang masih menerapkan sistem manual. 

2. Lampu dikontrol secara otomatis berdasarkan 

keadaan cahaya dan objek menggunakan sensor 

ldr dan pir serta sensor ultrasonik sebagai water 

level control 

3. Semua dapat dikontrol menggunakan android 

dengan media SMS yang selanjutnya mengirim 

feedback kondisi ke user. 
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4. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan 

menerapkan manajemen pemakaian energi 

listrik dapat menghemat berkisar 18-34%. 

 

5.2 Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut, bentuk 

rumah pintar dibuat lebih efektif untuk 

memudahkan melihat kondisi lampu. 
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Abstrak - Proyek akhir ini berjudul "Modul Pembelajaran Piranti Elektronika Dengan System Monitoring Via 

Personal Computer", yang komponen utamanya adalah piranti elektronika yang terdapat dalam suatu 

rangkaian yang memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan  

efisiensi waktu pada saat proses belajar mengajar mata kuliah piranti elektronika khususnya tentang dioda, 

transistor, SCR, MOSFET, TRIAC, DIAC dan Optocoupler. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya 

yaitu metode pengumpulan data dari objek penelitian secara langsung maupun secara tidak langsung. Modul ini 

menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai kendali utama dan terhubung dengan software "Monitor Modul 

Piranti Elektronika" yang dibuat menggunakan Visual Basic 2010 melalui metode komunikasi data serial. Dari 

hasil penggunaan modul dan hasil kuisioner yang telah dilakukan terhadap modul ini menunjukkan hasil yang 

positif karena mampu meningkatkan efisiensi waktu dalam pembelajaran piranti elektronika.   

 

KataKunci: Komunikasi data serial, Piranti elektronika,Visual Basic 2010 
 

Abstract - His final project is entitled " Electronic Communication Device Learning Module With System 

Monitoring Via Personal Computer ", the main component is electronic devices contained in a circuit that has 

the functions and characteristics of each. The main goal is to improve the efficiency of time during the teaching 

and learning process of electronics subject matter especially about diodes, transistors, SCR, MOSFET, TRIAC, 

DIAC and Optocoupler. The method used in the implementation of data collection methods of research objects 

directly or indirectly. This module uses Arduino Mega 2560 as the ultimate control and is connected with 

"Monitor Device Electronic Device" software which is made using Visual Basic 2010 through serial data 

communication method. From the results of the use of modules and the results of questionnaires that have been 

done on this module shows a positive result because it can improve the efficiency of time in learning electronic 

devices. 

Keywords: Serial data communications, Electronics devices, Visual Basic 2010 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pemahaman tentang elektronika bermula dari 

pemahaman tentang berbagai jenis dan karakteristik 

dari piranti elektronikanya. Untuk itu pemahaman 

yang jelas tentang karakteristik dari piranti elektronika 

sangat penting untuk dimiliki mahasiswa. Modul 

pembelajaran piranti elektronika dengan sistem 

monitoring via personal computer yaitu modul 

pembelajaran yang berisi rangkaian dari beberapa 

komponen piranti elektronika yang akan terkoneksi 

dengan software monitoring yang dilengkapi dengan 

beberapa alat ukur untuk dapat melihat hasil 

pengukuran seperti nilai arus, tegangan, hambatan, 

gelombang dan lain-lain. Dengan termonitoring 

langsung dikomputer maka pengukuran dan 

pembandingan hasil dapat dilakukan secara manual 

dengan menggunakan modul dan juga digital melalui 

software. Software monitoring ini akan menjadi salah 

satu alternatif untuk membantu proses pembelajaran 

piranti elektronika dan meningkatkan efisiensi waktu 

mahasiswa dalam memahami karakteristik piranti 

elektronika khususya mahasiswa di program studi 

Teknik Elektronika Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung. 
 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang hardware modul dan 

software komputer dapat dijadikan alternatif alat 

bantu ajar bagi pengajar serta meningkatkan 

efisiensi waktu mahasiswa dalam pembelajaran 

piranti elektronika?  
2. Bagaimana membuat hardware modul piranti 

elektronika yang terhubung dengan software 

komputer menggunakan metode komunikasi 

serial berbasis visual basic dapat menunjukan 

hasil pengukuran? 
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3. Bagaimana hasil pengukuran dari uji coba Modul 

Pembelajaran Piranti Elektronika dapat 

dianalisis? 

 

1.3. Tujuan 

1. Membuat upgrade hardware dan software 

Modul Piranti Elektronika dengan menggunakan 

metode komunikasi serial berbasis visual basic. 

2. Menambahkan alat ukur dengan fitur 

oscilloscope pada software sebagai alat ukur 

digital. 

3. Menganalisis hasil pengukuran dari uji coba 

Modul Pembelajaran Piranti Elektronika 

 

1.4. Metodologi 

Pembuatan proyek akhir ini dimulai dengan 

pengumpulan data mengenai piranti elektronika,  

arduino , komunikasi data serial, serta software 

berbasis visual basic 2010 yang akan digunakan. 

Selanjutnya merancang dan membangun hardware 

yang terdiri dari blok piranti elektronika sebagai objek 

utama yang mengirimkan data berupa tegangan 

kebagian adc (analog to digital converter) pada 

arduino, usb sebagai penghubung antara arduino 

dengan pc . Kemudian merancang dan membuat 

software berbasis visual basic 2010 yang akan 

menampilkan data yang dikirim oleh arduino dalam 

bentuk grafik, nilai arus dan tegangan secara real-time. 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan 

uji coba alat sampai nilai error yang dihasilkan sekecil 

mungkin dan alat dikatakan berhasil. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Piranti Elektronika 

Piranti elektronika adalah sebuah peralatan yang 

terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika 

dan masing-masing komponen elektronika tersebut 

memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah 

rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, Komponen-komponen elektronika makin 

bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi 

komponen-komponen dasar pembentuk sebuah 

peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, 

transistor, dioda, induktor dan IC masih tetap 

digunakan hingga saat ini [1]. 

 

2.2 Sistem Monitoring 

Sistem monitoring merupakan sebuah sistem 

yang melakukan proses pengumpulan data mengenai 

dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-

data tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki. Data yang 

dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang 

real-time, baik data yang diperoleh dari sistem yang 

hard real-time maupun sistem yang soft real-time. 

Sistem yang real-time merupakan sebuah sistem 

dimana waktu yang diperlukan oleh sebuah komputer 

di dalam memberikan stimulus ke lingkungan 

eksternal adalah suatu hal yang vital. Waktu di dalam 

pengertian tersebut berarti bahwa sistem yang real-

time menjalankan suatu pekerjaan yang memiliki 

batasan waktu tertentu (deadline) [2]. 

 

2.3 Komunikasi Data Serial 

Komunikasi data serial merupakan komunikasi 

data dengan pengiriman data satu per satu pada satuan 

waktu. Transmisi data pada komunikasi serial 

dilakukan per bit. Komunkasi serial membutuhkan dua 

jalur yaitu transmit (Tx) dan receive (Rx). Komunikasi 

serial memiliki dua mode yaitu: sinkron dan Asinkron. 

Mode sinkron proses pengiriman data bersamaan 

dengan sinyal clock, sehingga pengiriman satu 

karakter dengan karakterlainnya memiliki jeda waktu 

yang sama. Sedangkan mode Asinkron dimana prose 

pengiriman data tanpa sinyal clock. Transmiter yang 

mengirim data harus menyepakati standar Universal 

Asynchronous Receive Transmit (UART) Atmega 328 

menyediakan serial komunukasi UART TTL (5V). 

Software arduino mencakup sebuah serial monitor 

yang memingkinkan data tekstual terkirim ke dan dari 

board arduino [3]. 

 

2.4 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan 

Mikrokontroler berdasarkan Atmega 2560 seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Bentuk Fisik Arduino Mega 2560 

 

Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut. 

 
Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560  

No. Spesifikasi Keterangan 

1.  Mikrokontroler Atmega 2560 

2. Tegangan Operasi 5V 

3. Input Voltage (disarankan) 7-12V 

4. Input Voltage (batas) 6-20V 

5. Digital I/O Pin 54 (15 output 

PWM) 

6. Pin Masukan Analog 16 

7. DC Current per I/O Pin 20mA 

8. DC saat ini untuk 3.3V Pin 50mA 

9. Flash Memory 256 KB , 8 KB 

digunakan oleh 

bootloader 

10. SRAM 8 KB 

11. EEPROM 4 KB 

12. Kecepetan Clock 16 Mhz 
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Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC 

(integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada 

Mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat 

membaca input, memproses input dan menghasilkan 

output sesuai yang diinginkan. 

Arduino tidak perlu perangkat chip programmer 

karena didalamnya sudah ada bootloader yang akan 

menangani upload program dari komputer. Bahasa 

pemrogramanyang digunakan adalah bahasa C [4]. 

 

2.5 Visual Basic 2010 

Visual Basic 2010 pada dasarnya adalah sebuah 

bahasa pemrograman komputer. Dimana pengertian 

dari bahasa pemrograman itu adalah perintah-perintah 

atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu. Visual Basic 2010 

(yang sering juga disebut dengan VB .Net 2010) selain 

disebut dengan bahasa pemrograman, juga sering 

disebut sebagai sarana (tool) untuk menghasilkan 

program-progam aplikasi berbasiskan windows. 

Beberapa kemampuan atau manfaat dari Visual Studio 

2010 diantaranya seperti : 

 Untuk membuat program aplikasi 

berbasiskan windows. 

 Untuk membuat objek-objek pembantu 

program seperti, misalnya :  kontrol ActiveX, 

file Help, aplikasi Internet dan sebagainya. 

Menguji program (debugging) dan menghasilkan 

program berakhiran EXE yang bersifat executable 

atau dapat langsung dijalankan [5]. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Metode Konfigurasi Alat 

Pada pembuatan tugas akhir ini, konfigurasi alat 

yang akan dipakai sesuai pada Gambar 3.1 Sistem ini 

terdiri dari input, Arduino MEGA, Komputer, 

Software dan Output. 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Blok Konfigurasi Alat 

 

Perancangan kontrol utama alat ini menggunakan 

Arduino mega 2560 yang terkoneksi dengan Software 

berbasis Visual Basic 2010 yang dijalankan pada 

komputer/PC untuk menampilkan data dari blok 

piranti elektronika yang disediakan.  

 

 

 

Input terdiri: 

 Input digital dari mini switch untuk 

mengaktifkan blok piranti elektronika. 

 Input serial yang juga untuk mengaktifkan 

blok piranti elektronika. 

 Input analog dari piranti elektronika yang 

berupa data tegangan. 

 

Output terdiri dari: 

 LED sebagai indikator aktifnya blok piranti 

elektronika. 

 Relay sebagai penghubung dan pemutus jalur 

tegangan input variabel dari setiap blok 

piranti elektronika. 

 Tampilan data hasil pengukuran pada 

software. 

 

3.2 Pembuatan Hardware dan Software 

Pembuatan kontruksi modul praktikum ini 

menggunakan papan PCB sebagai tempat komponen-

komponen yang digunakan. Selain sebagai tempat 

komponen, papan PCB juga telah dicetak sebagai 

penghubung rangkaian trainer kit yang dibuat 

memalui aplikasi software pcb wizard, sehingga dapat 

meminimalisir dari penggunaan kabel. Modul juga 

dapat dirangkai menggunakan kabel eksternal melalui 

pin-pin haeder baik itu berbentuk male maupun 

female dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa 

dalam memodifikasi dan berkreasi sesuai dengan 

rangkaian yang diinginkan. Agar menghasilkan alat 

yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dalam 

pembuatan proyek akhir ini, maka dibutuhkan 

perencanaan dan penganalisaan peralatan yang akan 

dibuat yang meliputi: 

A. Elektrikal 

Perencanaan elektrikal meliputi: pembuatan 

rangkaian komponen yang akan dipraktikumkan, 

pembuatan power supply, pembuatan sambungan 

arduino,dan instalasi keseluruhan rangkaian. Sehingga 

komponen pada seluruh rangkaian bisa bekerja sesuai 

harapan. 

 

B. Mekanikal    

Perencanaan mekanikal meliputi pembuatan box 

modul yaitu box dengan ukuran panjang 48 cm, lebar 

34 cm dan tinggi 17 cm. 

 

 Adapun Modul Praktikum yang telah dibuat 

dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Hasil Pembuatan Modul 

 

Dalam pembuatan software ada beberapa tahap yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Pembuatan program Arduino 

2. Pembuatan software "Monitor Modul Piranti 

Elektronika". 

 
Berikut adalah gambar Software Monitoring 

yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 Software Monitoring 

 

Penjelasan pembuatan program arduino pada 

Hardware dan Software: 

 

 Inisialisasi variable dan sistem terdiri dari: 

o PORT analog  sebagai input ADC 8 bit. 

o PORT digital nomor genap sebagai output 

digital. 

o PORT digital nomor ganjil sebagai input 

digital untuk switch. 

o Pengaktifan komunikasi serial. 

 

 Pemanggilan fungsi serial yang terdiri dari: 

o Pengiriman semua nilai ADC pada rangkaian 

praktikum. 

o Jika pembacaan nilai ADC pada rangkaian 

praktikum benar maka switch aktif atau 

rangkaian praktikum bisa menampilkan nilai 

pengukuran, jika tidak maka akan kembali 

memanggil fungsi serial. 

 

3.3 Uji Coba Alat 

Uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa alat 

yang dibuat dapat bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan fungsinya. Proses yang dilakukan pada saat uji 

coba yaitu dengan membandingkan hasil yang tampil 

pada software "Monitor Modul Piranti Elektronika" 

terhadap hasil pengukuran secara langsung 

menggunakan multitester dengan nilai rata-rata error 

maksimal 1%. 

 

Tabel 3.1 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

Rangkaian Dioda Forward 

No 
Vin 

(Volt) 

Vd (Volt) 
Error(%) 

Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0, 00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Dari Tabel 3.1 didapatkan hasil bahwa rangkaian 

karakteristik dioda bekerja sesuai dengan fungsinya 

dilihat dari nilai error yang sangat kecil. 

Tabel 3.2 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

Transistor NPN 

No 
Vin 

(Volt) 

Vce (Volt) 
Error(%) 

Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,2 

0,6 

0,8 

1 

4,98 

4,97 

5,00 

5,00 

5,00 

4,97 

4,97 

5,00 

5,00 

5,00 

0,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Dari Tabel 3.2 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik transistor NPN bekerja sesuai 

dengan fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat 

kecil. 

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

TRIAC 

No 
Vin 

(Volt) 

Vout (Volt) 
Error(%) 

Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,4 

0,8 

1 

2 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Dari Tabel 3.3 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik TRIAC bekerja sesuai dengan 

fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat kecil. 

 
Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

DIAC 

No    
Vin (Volt) 

Error(%) 
Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0,00 

0,30 

0,50 

1,00 

2,00 

0,00 

0.30 

0.52 

1.03 

2,00 

0,00 

0,00 

0,04 

0,03 

0,00 
 

Dari Tabel 3.4 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik DIAC bekerja sesuai dengan 

fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat kecil. 
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Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

MOSFET 

No 
Vin 

(Volt) 

Vce (Volt) Error

(%) Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,2 

0,4 

1 

3 

5,03 

5,01 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

0,05 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 
 

Dari Tabel 3.5 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik MOSFET bekerja sesuai 

dengan fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat 

kecil. 
 

Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

SCR 

No 
Ig (mA) Error 

(%) 
Software Pengukuran 

1 3 2,87 4,33 

2 4 3,96 1,00 

3 6 6,02 0,33 

4 8 8 0,00 

 

Dari Tabel 3.6 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik SCR bekerja sesuai dengan 

fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat kecil. 

 
Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Software dengan Pengukuran 

optocoupler 

No 
Vin 

(Volt) 

Vce (Volt) Error

(%) Software Pengukuran 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,2 

0,4 

0,8 

1 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

4,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

Dari Tabel 3.7 diatas, didapatkan hasil bahwa 

rangkaian karakteristik optocoupler bekerja sesuai 

dengan fungsinya dilihat dari nilai error yang sangat 

kecil. 

 

3.4 Analisa 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

didapatkan bahwa modul pembelajaran piranti 

elektronika dengan system monitoring via personal 

computer terdapat sedikit presentase error antara nilai 

pengukuran yang dilakukan secara manual 

menggunakan multitester dengan pengukuran yang 

dilakukan secara otomatis melalui software 

monitoring. Modul praktikum piranti elektronika 

dapat terhubung dengan software monitoring yang 

menampilkan hasil dari pengukuran secara otomatis 

berupa nilai arus, tegangan, dan bentuk gelombang 

pada masing-masing rangkaian praktikum dalam 

bentuk data real-time. Data yang ditampilkan 

diperoleh dari hasil perhitungan ADC pada rangkaian 

masing-maing rangkaian praktikum yang di kirim ke 

software visual basic dengan menggunakan metode 

komunikai serial dari arduino mega 2560.  

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap 

Modul Pembelajaran Piranti Elektronika Dengan 

System Monitoring Via Personal Computer ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hardware modul piranti elektronika dengan 

delapan rangkaian praktikum yang ada dapat 

terhubung dengan software "Monitor Modul 

Piranti Elektronika" menggunakan metode 

komunikasi serial. 

2. Software monitor yang dibuat dengan 

menggunakan visual basic 2010 sesuai dengan 

fitur osiloscope. 

3. Bedasarkan hasil uji penggunaan modul piranti 

elektronika hasil kuisioner diketahui Modul 

Pembelajaran Piranti Elektronika dengan System 

Monitoring Via Personal Computer menyatakan 

bahwa modul cukup mudah untuk digunakan 

dalam proses belajar piranti elektronika. Maka 

dapat disimpulkan bahwa modul sudah layak 

untuk dijadikan media pembelajaran piranti 

elektronika bagi mahasiswa tingkat 1 di 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. 

 

 

DAFTAR REFERENSI 
 
[1] Raharjo, Menguasai Teori Dasar Elektronika Mengenal 

Komponen Elektronika, Jakarta : Departemen Pendidikan 
Nasional, 2005. 

 

[2] Gheyb jhuana sohara, “Aplikasi Sistem Monitoring Berbasis 
Web untuk Open Cluster”, Laporan Akhir, Sekolah Tinggi 

Teknologi Komputer, Bandung, 2005. 
 

[3] Noviardi, “Aplikasi Kominikasi Serial Arduino Uno R3 pada 

Pengontrolan dengan Menggunakan Visual Studio 2012 Dan 
Sql Server 2008”, Jurnal Teknik Elektro ITP, vol. 5, no. 1, 

pp. 57-64, 2016. 
 

[4] Jauhari Arifin, Leni Natalia Zulita, Hermawansyah, 
“Perancangan Murottal Otomatis Menggunakan 

Mikrokontroller Arduino Mega 2560”, Jurnal Media 

Infotama, vol. 12, no. 1, pp. 89-98, 2016. 
 

[5] Irwan Kustianto, “Perancangan dan Implementasi Sistem 

Pencarian Buku  pada Perpustakaan Berbasis RFID dengan 

Antarmuka Visual Basic dan Basis Data MYSQL”, Skripsi, 
Universitas Indonesia, Depok, 2010. 

 

 

201



 
 

Sistem Kontrol Locker  Mahasiswa Menggunakan RFID dan 

Password Berbasis Visual Basic 

 
R. A. Wan, S. O. Selphadinata, M. I. Nugraha, A. Febriansyah 

Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Politeknik Manufaktur Negeri  Bangka Belitung 

Sungailiat, Bangka Belitung, Indonesia 

riaayuwan739@gmail.com, sirilusokky.22@gmail.com 

 

Abstrak - Saat ini locker sebagai tempat penyimpanan barang masih menggunakan cara konvensional dalam 
sistem pengunciannya. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam penggunaannya dan dari segi keamanannya 

juga kurang. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang lebih efisien dan tentunya aman. Tujuan dari pembuatan 

alat ini adalah untuk merancang dan membuat pengunci locker otomatis membuka atau menutup pintu locker 

dengan kendali akses menggunakan kartu RFID dan password  menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 

2560 berbasis Visual Basic. Adapun metodologi penelitian ini adalah kartu RFID dibaca oleh reader kemudian 

memasukkan password, setelah itu diproses dan diolah oleh arduino. Output dari arduino akan dikirim ke 

aplikasi Visual Basic agar terdata penggunaannya. Adapun pengujiannya adalah kartu RFID dan password 

digunakan untuk membuka pintu locker, pencatatan waktu penggunaan locker, dan penambahan identitas ke 

database. Hasil pengujian yang didapatkan adalah pembacaan kartu RFID didapatkan persentase keberhasilan 

100%, untuk pencatatan waktu didapatkan persentase keberhasilan sebesar 100%, sedangkan untuk penyimpanan 

data kartu RFID dan password sesuai dengan database. 

 

Kata Kunci: Locker, RFID, Visual Basic 

 

Abstract - Currently the locker as a storage place still using the conventional way in locking system. This results 

in less efficient use and less security. For that requires a system that is more efficient and certainly safe. The 

purpose of making this tool is to design and make key locker automatically open or close the locker door with 

access control using RFID card and password using Arduino Mega 2560 microcontroller based on Visual Basic. 
The methodology of this research is the RFID card read by the reader then enter the password, after it is 

processed and processed by arduino. The output of the arduino will be sent to the Visual Basic application in 

order to record its use. The test is RFID card and password is used to open locker door, recording time of use 

locker, and addition of identity to database. The test results obtained is the RFID card readings obtained 100% 
percentage of success, for the recording time obtained a percentage of success of 100%, while for data storage 

RFID card and password in accordance with the database. 

 

Keywords: Locker, RFID, Visual Basic 

 
1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Locker sebagai tempat penyimpanan barang 

biasa dipakai diberbagai tempat, sebagai tempat 

penyimpanan seharusnya memiliki keamanan yang 

lebih. Keamanan pada locker tersebut tergantung 
pada kunci pintunya. Selama ini locker masih 

menggunakan kunci konvensional yang terbuat dari 

logam untuk mengaksesnya. Peggunaan kunci 

seperti ini terlihat sudah kuno dan dalam 

penggunaannya tidak efisien. Kemudian tingkat 

keamanannya juga kurang terjamin. Salah satu 

faktanya adalah sering terjadinya kehilangan dan 

pencurian barang. 

Sedangkan untuk RFID adalah teknologi yang 

memanfaatkan gelombang radio sebagai media 

untuk mengidentifikasikan sebuah objek. Pada saat 

ini untuk RFID sendiri banyak pengaplikasian nya 
seperti sistem keamanan perpustakaan, sistem 

parkir, sistem garasi,dll. Reader RFID digunakan 

sebagai alat sebagai alat scanning atau pembaca 

informasi tag RFID tersebut, RFID sendiri 

merupakan sebuah pengembangan dari system 

identifikasi sebelumnya yaitu barcode. Perbedaan 

RFID dengan barcode terletak pada scanning. 

Teknologi RFID memungkinkan untuk melakukan 

input data secara otomatis kedalam database, 

sehingga cocok digunakan untuk sistem tracking 
atau monitoring. 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka 

dibuatlah suatu alat yang memberikan cara akses 

yang lebih baik menggunakan RFID dan Password 

dan Visual Basic sebagai monitoring penggunaan 

locker. Lalu untuk sistem penguncian pintu locker 

menggunakan sebuah solenoid door lock agar lebih 

aman. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

merancang dan membangun sebuah sistem akses 

locker yang aman, tertib dan terekam 

penggunaannya menggunakan RFID dan password. 
 

1.2. Metodologi Penelitian 
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Metodologi yang digunakan dalam membuat 

sistem kontrol locker mahasiswa menggunakan 

RFID dan password adalah sebagai berikut 

 Pembuatan sistem penguncian pintu secara 

elektrik menggunakan solenoid door lock. 

Berdasarkan sistem yang telah dibuat 

penguncian pintu bisa di kontrol. 

 Kartu RFID dibaca oleh reader, setelah 

terbacalalu  masukkan password menggunakan 

keypad. Kemudian akan diproses dan diolah di 
arduino. Apabila telah sesuai maka output dari 

arduino akan dikirim ke aplikasi visual basic 

agar terdata dalam penggunaannya. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan 

mikrokontroller berbasiskan Atmega 2560. Arduino 

Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, 

dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin 
sebagai UART (Port Serial Hardware),16 MHz 

kristal osilator, koneksi USB,jack power, header 

ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroller.Cukup dengan 

menghubungkannya ke komputer melalui kabel 

USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC-

DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya. 

Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang 

menggantikan versi Arduino Mega [1]. 

 

 
Gambar 1. Bentuk fisik Arduino Mega 2560 

 

2.2. Module Mifare RC522 

Module Mifare RC522 adalah sebuah modul 

berbasis IC Philips MFRC522 yang dapat membaca 

RFID dengan penggunaan yang mudah, karena 

modul ini sudah berisi komponen-komponen yang 

diperlukan oleh MFRC522 untuk dapat bekerja. 

Modul ini dapat digunakan langsung oleh MCU 

dengan menggunakan interface SPI, dengan supply 

tegangan sebesar 3,3V [2]. 

 

 
Gambar 2. Bentuk fisik Module Mifare RC522 

 

2.3. RFID Tag 

RFID Tag adalah sebuah alat yang melekat 

pada obyek yang akan diidentifikasi oleh RFID 

reader. RFID Tag dapat berupa perangkat pasif 

atau aktif. Tag pasif artinya tanpa battery dan Tag 

aktif artinya menggunakan battery. Tag pasif lebih 

banyak digunakan karena murah dan mempunyai 

ukuran lebih kecil. RFID Tag dapat berupa 

perangkat read-only yang berarti hanya dapat 

dibaca saja ataupun perangkat read-write yang 
berarti dapat dibaca dan ditulis ulang untuk di 

update [2]. 

 

 
Gambar 3. Bentuk fisik RFID Tag 

 

2.4. Keypad 4x4 

Keypad berfungsi sebagai interface antara 

perangkat (mesin) elektronik dengan manusia atau 

dikenal dengan istilah HMI (Human Machine 

Interface). Matrix keypad 4×4 pada artikel ini 

merupakan salah satu contoh keypad yang dapat 

digunakan untuk berkomunikasi antara manusia 
dengan mikrokontroller. Matrix keypad 4×4 

memiliki konstruksi atau susunan yang simple dan 

hemat dalam penggunaan port mikrokontroller [4]. 

 
Gambar 4. Bentuk fisik keypad 4x4 

 

2.5. Microsoft Visual Studio2013 

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah 

perangkat lunak lengkap (suite) yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengembangan 

aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, 

ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk 

aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun 

aplikasi Web. Visual Studio mencakup kompiler, 

SDK, Integrated Development Environment (IDE), 

dan dokumentasi (umumnya berupa MSDN 

Library). Kompiler yang dimasukkan kedalam 
paket Visual Studio antara lain Visual C++, Visual 

C#, Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual 

InterDev, Visual J++, Visual J#, Visual FoxPro, 

danVisual SourceSafe [5]. 
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Gambar 5. Tampilan dari Microsoft Visual Studio 2013 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Konsep dan Perancangan 
Berikut ini adalah Gambar 6. desain kontruksi 

akses locker mahasiswa. 

 

 
Gambar 6. Desain kontruksi locker mahasiswa 

 

Gambar 7. dibawah ini merupakan blok diagram 

sistem secara keseluruhan pada rangkaian arduino: 

 

 
Gambar 7. Blok diagram sistem keseluruhan 

 

Berikut ini adalah interface pada visual basic pada 

Gambar 8. dan Gambar 9. 

 

 
Gambar 8. Tampilan interface monitor tab 

 

 
Gambar 9. Tampilan interface data tab 

 

Monitor tab ini akan menunjukan data 

mahasiswa yang mengakses atau menggunakan 

locker. Sedangkan data tab berisi tentang 

pengaturan pada database pengguna locker. 

 

3.2. Pengujian Sistem Alat 

Tujuan pengujian sistem ini adalah untuk 

menentukan apakah alat yang telah dibuat dapat 

berfungsi dengan baik dan sesuai dengan 

perancangan. Pengujian-pengujian yang dilakukan 
pada sistem akses locker ini yaitu pengujian pada: 

1. Sensor RFID 

Pengujian RFID reader dilakukan untuk 

mengetahui seberapa sensitif pembacaan kartu oleh 

RFID reader dan jarak pembacaan kartu tag RFID. 

Hasil pengujian RFID dan pembacaan kartu RFID 

terdapat di Tabel 1. dibawah ini. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian RFID 
No Pengujian ke- Hasil 

1 1 Terbaca 

2 2 Terbaca 

3 3 Terbaca 

4 4 Terbaca 

5 5 Terbaca 

6 6 Terbaca 

7 7 Terbaca 

8 8 Terbaca 

9 9 Terbaca 

 

Dari hasil pembacaan kartu diatas maka dapat 

dianalisa bawa pembacaan kartu RFID bisa 

dilakukan dengan baik oleh sensor, dengan nilai 
keberhasilan sebesar 100%. 
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2. Database 

Pengujian database dilakukan dengan cara 

mencoba fungsi dari setiap tombol untuk membuat 

database atau mengubah database lalu menyimpan 

database tersebut. Jika fungsi sudah sesuai dengan 

keinginan, maka akan dilanjutkan ke pengujian 

selanjutnya yaitu pembacaan kartu RFID dan 

pemasukkan password. Hasil pengujian kartu RFID 

dan password dapat dilihat pada Tabel 2. dibawah 

ini. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Kartu dan Password di 

Database 
No ID kartu Password No Locker 

1 00 69 88 7C 1234 Locker 109 

2 30 FA 56 7E 2345 Locker 110 

3 AC D7 8A 3E 3456 Locker 111 

4 5C BA 8B 3E 4567 Locker 112 

5 70 A9 60 7E 5678 Locker 113 

6 D0 F7 58 7E 6789 Locker 114 

7 90 42 53 7E 7890 Locker 115 

8 D0 FD 5A 7E 8901 Locker 116 

9 40 73 55 7E 9012 Locker 117 

 

3. Program Penyimpanan Data 
Program penyimpanan data yang digunakan 

untuk menyimpan data pada Rich Text Box dan 

gambar pada picture box capture. Program berikut 

akan menyimpan data catatan masuk waktu dari 

penggunaan locker dengan format txt pada direktori 

file “C:\Users\Computer\Desktop\DataMasuk\". 

Untuk penyimpanan gambar, file disimpan 

menggunakan format bmp atau jpg. Hasil pengujian 
dapat dilihat di Tabel 3. dibawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Penyimpanan Data 
No Pengujian Data ke- Hasil 

1 1 Sesuai 

2 2 Sesuai 

3 3 Sesuai 

4 4 Sesuai 

5 5 Sesuai 

6 6 Sesuai 

7 7 Sesuai 

8 8 Sesuai 

9 9 Sesuai 

 

 
Gambar 10. Pengujian program penyimpanan data 

 

Dari hasil Tabel 3. dan Gambar diatas dapat di 

analisa bahwa hasil program penyimpanan data 

dapat bekerja dengan baik. Ini ditunjukkan dengan 

waktu penyimpanan yang tepat dengan komputer 

operator, jadi dapat disimpulkan bahwa program ini 

bekerja secara real-time. 

 

4. Pengujian alat 
Pada pengujian yang dilakukan terhadap alat 

yang telah dibuat menjadi satu kesatuan untuk 

melihat apakah hasilnya sesuai dengan sistem yang 

dirancang. Berikut adalah tabel hasil pengujian alat 

yang terdapat pada Tabel 4. dibawah ini. 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Alat 

No Kartu 
Terdeteksi? 

Password 
Benar? 

Ada di 
database? 

Locker 
Terbuka? 

1     

2  x  x 

3 x x  x 

4 x x x x 

 

Dari Tabel 4. diatas, maka dapat dianalisa 

bahwa kerja alat yang dibuat telah sesuai dengan 

hasil perancangan alat, dan untuk melakukan akses 

pada locker maka harus menggunakan kartu RFID 

dan password yang telah terdaftar pada database. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa ini 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pembacaan kartu RFID yang telah 

dilakukan maka didapatkan hasil yang akurat 

yaitu sebesar 100%. 

2. Pencatatan waktu pada saat mengakses locker 

didapatkan hasil sesuai dan akurat sebesar 

100%. 

3. Penyimpanan identitas pengguna locker 

berupa kartu RFID dan password sesuai 

dengan database pada Microsoft Access. 
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Abstrak  –  Pengontrolan robot lengan dalam proses pemindahan barang saat ini masih banyak menggunakan 

interfacing secara mode manual. Interfacing secara mode manual dirasakan kurang efektif dikarenakan ruang 

dan jarak dalam pengontrolan oleh user yang terbatas serta masih adanya penggunaan kabel. Untuk itu 

diperlukan sistem pengontrolan robot lengan pada aplikasi android dengan media wireless. Keuntungan dari 
metode ini adalah dapat mengontrol dengan ruang dan jarak tanpa harus ke area kontrol dan melalui jarak 

jauh. Metodologi dalam penelitian ini adalah robot dikontrol dengan mengirim signal perintah oleh aplikasi 

blynk, dan dicocokkan dengan database lalu signal akan didekodekan menjadi inputan mikrokontroller berupa 

bilangan biner. Kemudian dikirimkan melalui esp8266 WiFi sebagai access point pada android, lalu dieksekusi 

oleh program yang dibuat mikrokontroller robot. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan memasukkan 

koordinat robot lengan dengan menggunakan android dan mengukur hasil sesuai dengan input yang 

dimasukkan. Hasil pengujian ini dibandingkan juga dengan mode manual. Hasil pengujian robot lengan ini 

dapat dikontrol mengikuti instruksi user dengan aplikasi android seperti memposisikan, mengangkat, dan 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pada pengujian didapatkan error pergerakan 

sebesar 0,19% dengan waktu respon 1,5-4 seconds. Mode remote lebih efektif dibandingkan mode manual 

dimana dapat mengendalikan robot dari jarak jauh baik pada lokasi indoor maupun outdoor pada jarak 58 

meter. 

Kata Kunci : robot lengan, WiFi, arduino mega 2560, android., blynk

  

Abstract - Control of robot arm in the process of moving goods is still mostly using interfacing in manual mode. 

Interfacing in manual mode is felt less effective due to space and distance in control by the limited user and still 

the use of cable. For that we need a robot arm control system on android application with wireless media. The 

advantage of this method is that it can control with space and distance without having to go to the control area 

and over long distances. The methodology in this research is the robot is controlled by sending command signal 
by blynk application, and matched with the database then the signal will be decoded into a binary number into 

input mikrokontroller. Then sent via esp8266 WiFi as access point on android then executed by program made 

microcontroller robot. The research test is done by entering the robot arm coordinates using android and 

measuring the results according to the inputs entered. The results of this test are also compared with manual 

mode. Robot arm testing results can be controlled following user instructions with android applications such as 

positioning, lifting, and moving goods from one place to another. In addition, there is a movement error of 

0.19% with response time of 1.5-4 seconds. The remote mode is more effective than the manual mode which can 

control the robot remotely at both indoor and outdoor locations at a distance of 58 meters. 
 
Keywords: arm robot, WiFi, arduino mega 2560, android, blynk 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, teknologi robot berkembang dengan 

sangat pesat mengimbangi kemajuan teknologi yang 

ada. Teknologi robot juga telah menjangkau sisi 

hiburan dan pendidikan bagi manusia. Perkembangan 

teknologi robotika telah mampu meningkatkan 

kualitas maupun kuantitas produksi berbagai pabrik. 

Penggunaan robot berdasarkan dari sifat robot itu 

sendiri yang dapat melakukan pekerjaan berulang – 

ulang, tidak mudah lelah, ketelitian dan kecepatan 

dalam menyelesaikan tugas, dapat diprogram ulang 

sehingga dapat difungsikan untuk beberapa tugas yang 

berbeda, lebih sedikit melakukan kesalahan 

dibandingkan manusia, menghemat biaya produksi, 

serta berbagai keuntungan lainnya, sehingga sangat 

bagus untuk meningkatkan daya produktivitas 

industri. Salah satu aplikasi teknologi robot yang 

banyak digunakan dalam pabrik ataupun dunia 
industri modern adalah jenis robot lengan. Kenyataan 

saat ini, interfacing dalam pengontrolan robot lengan 

dalam dunia industri masih menggunakan mode 

manual. Interfacing secara mode manual ini dirasakan 

kurang efektif dikarenakan ruang dan jarak dalam 

pengontrolan yang terbatas dan kurangnya 

penggunaan kemajuan teknologi yang ada. Beberapa 

kemungkinan penyebab utama kurangnya penggunaan 

kemajuan teknologi adalah kesadaran akan pentingnya 

kemajuan teknologi masih kurang di masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah suatu 
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rancangan untuk mengimplementasikan interface 

secara mode remote untuk melakukan pengontrolan 

robot lengan pemindah objek secara jarak jauh yang 

digerakkan melalui mikrokontroler. Sistem 

pengontrolan jarak jauh yang dibangun memanfaatkan 

teknologi smartphone dengan sistem operasi android. 

Banyaknya sensor dan koneksi nirkabel menjadi 

standar fasilitas smarphone. Fasilitas smartphone yang 

sering digunakan sebagai kontroler robot adalah 

sensor posisi dan koneksi wireless. Koneksi WiFi 

menjadi salah satu jenis wireless yang mempunyai 
batas maksimum yang jauh dibandingkan jenis 

wireless lainnya dimana dapat mengendalikan robot 

dari jarak jauh baik pada lokasi indoor maupun pada 

lokasi outdoor. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melakukan pengontrolan robot lengan 

dalam dua mode yaitu mode manual dan mode remote 

sehingga didapatkan perbedaan antara kedua mode 

dimana robot lengan dapat dikendalikan dari jarak 

jauh. 

1.2 Metodologi 

Pengontrolan robot lengan dengan mengirim 

signal perintah oleh aplikasi blynk menggunakan 

metodologi berikut. 

 Pembuatan konstruksi robot lengan, konstruksi 

robot lengan menggunakan bahan akrilik agar 

konstruksi lebih kuat, kokoh, dan ringan. Robot 

lengan menggunakan komunikasi WiFi yang 

akan dijalankan menggunakan smartphone 
berbasis android serta menggunakan motor servo 

sebagai penggerak robot lengan yang dikontrol 

menggunakan  Arduino Mega 2560. 

 Pembuatan kontrol robot lengan, robot dikontrol 

dengan mengirim signal perintah oleh aplikasi 

blynk, dan dicocokkan dengan database lalu 

signal akan didekodekan menjadi inputan 

mikrokontroller berupa bilangan biner. 

Kemudian dikirimkan melalui esp8266 WiFi 

sebagai access point pada android, lalu 

dieksekusi oleh program yang dibuat 

mikrokontroller robot. 

 Pengujian robot lengan, pengujian yang 

dilakukan dilakukan dengan memasukkan 

koordinat robot lengan dengan menggunakan 

android dan mengukur hasil sesuai dengan input 

yang dimasukkan. Hasil pengujian ini 

dibandingkan juga dengan mode manual.  

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Robot Lengan 

Secara etimologis, kata “robot” berasal dari 
bahasa Cheko yaitu kata “robota” yang berarti bekerja. 

Robot industri atau sering dikenal robot lengan 

merupakan perpaduan dari struktur mekanik 

(manipulator), penggerak (aktuator), sensor, dan 

sistem kontrol. Sistem robot lengan pada umumnya 

merupakan suatu struktur mekanik yang tersusun atas 

beberapa batang kaku terbuat dari logam, plastik, 

maupun bahan lain yang sering disebut dengan link. 

Antara link satu dengan link lainnya dihubungkan oleh 

persendian yang disebut joint. Umumnya prismatic 

joint dan flat joint dapat menghasilkan pergeseran. 

Sedangkan shperis joint dan revolute joint dapat 

menghasilkan degree of freedom (DOF) atau derajat 

kebebasan. Degree of freedom (DOF) atau derajat 

kebebasan adalah jumlah arah yang independen 

dimana actuator dari sebuah robot dapat bergerak dan 

menghasilkan gerakan berputar. DOF dapat dihitung 

tiap sendi dan tidak termasuk end effector. Sedangkan 
end effector adalah piranti yang terpasang pada lengan 

robot untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. End 

effector terbagi menjadi dua yaitu gripper dan tool. 

End effector dan keseluruhan bagian robot lengan 

bekerja pada workspace tertentu, tergantung 

kemampuan robot yang digunakan [1]. 

 

. 
 

Gambar 1: Manipulator Robot Lengan[1] 
 

2.2 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup 

sistem operasi, middleware dan aplikasi yang 

dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 
telepon pintar dan komputer tablet, dimana 

menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan 

tindakan di dunia layar seperti menggesek, mengetuk, 

mencubit, dan membalikkan cubitan untuk 

memanipulasi objek di layar. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. 

membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk 

ponsel/smartphone. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti 
lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia[2]. 

 

2.3 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan rangkaian 

elektronik (electronic board) open source yang 

didalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah 

chip mikrokontroler berbasis ATMega 2560. Arduino 

Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, 

dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 

16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART 
(port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, 

208



koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol 

reset. Mikrokontroler itu sendiri adalah suatu chip atau 

IC (Integrated circuit) yang bisa diprogram 

menggunakan komputer. Program yang direkam 

bertujuan agar rangkaian elektronik dapat membaca 

input, memproses dan kemudian menghasilkan 

keluaran sesuai yang diinginkan. Keluarannya bisa 

berupa sinyal, besaran tegangan, lampu, suara, 

getaran, gerakan dan sebagainya[3].  

. 

 
Gambar 2: Board Arduino Mega 2560[3] 

 

2.4 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem 

umpan balik tertutup di mana posisi dari motor akan 

diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada 

di dalam motor servo. Motor servo merupakan salah 

satu jenis motor DC. Berbeda dengan motor stepper, 
motor servo beroperasi secara close loop. Poros motor 

dihubungkan dengan rangkaian kendali, sehingga jika 

putaran poros belum sampai pada posisi yang 

diperintahkan maka rangkaian kendali akan terus 

mengoreksi posisi hingga mencapai posisi yang 

diperintahkan. Motor servo standar jenis ini arah (CW 

dan CCW) dengan defleksi masing-masing sudut 

mencapai 90⁰ sehingga total defleksi sudut dari kanan-

tengah-kiri adalah 180⁰[4] 

 

. 
 

Gambar 3: Motor Servo Standar Hitec HS-311[4] 

 

2.5 Modul WiFi esp8266 

Modul WiFi esp8266 adalah sebuah komponen 

chip terintegrasi yang didesain untuk keperluan dunia 

masa kini yang serba tersambung. Chip ini 

menawarkan solusi networking WiFi yang lengkap 

dan menyatu, yang dapat digunakan sebagai penyedia 

aplikasi atau untuk memisahkan semua fungsi 
networking WiFi ke pemproses aplikasi lainnya. 

ESP8266 memiliki kemampuan on-board prosesing 

dan storage yang memungkinkan chip tersebut untuk 

diintegrasikan dengan sensor-sensor atau dengan 

aplikasi alat tertentu melalui pin input output hanya 

dengan pemrograman singkat[5]. 

 

. 
 

Gambar 4: Modul WiFi esp8266[5] 
 

2.6 Blynk App 

Blynk App adalah platform baru yang 

memungkinkan untuk dengan cepat membangun 

interface untuk mengendalikan dan memantau proyek 

hardware dari iOS dan perangkat Android. Setelah 

men-download aplikasi Blynk, kita dapat membuat 

dashboard proyek dan mengatur tombol, slider, grafik, 
dan widget lainnya ke layar. Menggunakan widget, 

Anda dapat mengaktifkan pin dan mematikan atau 

menampilkan data dari sensor. Blynk sangat cocok 

untuk antarmuka dengan proyek-proyek sederhana 

seperti pemantauan suhu atau menyalakan lampu dan 

mematikan dari jarak jauh. Blynk adalah Internet 

layanan Things (IOT) yang dirancang untuk membuat 

remote control dan data sensor membaca dari 

perangkat arduino ataupun esp8266 degan cepat dan 

mudah[6]. 

. 
 

Gambar 5: Blynk Server[6]      
 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Diagram Blok Sistem Secara Keseluruhan 

Sistem kontrol robot yang dibuat diharapkan 

sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ada. Adapun 

blok diagram sistem robot bisa dilhat pada gambar 

dibawah ini : 
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Gambar 6: Blok Diagram Sistem Secara Keseluruhan 

 

3.2 Perancangan Keseluruhan Robot Lengan 

Bentuk perancangan fisik robot berasal dari 

material akrilik dan triplek. Di dalam balok ini 

terdapat rangkaian keseluruhan seperti rangkaian 

mekanik, device penunjang dan rangkaian keseluruhan 

perangkat keras yang disusun sesuai dengan fungsi 

dan kesesuaian rangkaian yang satu dengan yang 

lainnya agar bisa terlihat rapi. Pada perancangan 

dibawah ini sudah dapat di lihat tata letak masing-

masing mekanik, device penunjang, dan perangkat 
keras yang diperlukan agar mudah dalam pemasangan, 

penggunaan dan rangkaian kabel yang teratur. 

.  

 

Gambar 7:  Perancangan Fisik Robot Lengan 
 

Keterangan bagian-bagian perancangan fisik: 

1. Box prototype   

2. Housing hardware 

3. Box of the pieces  

4. Place of simulation   

5. Line servo cable    
6. Initial position of the pieces 

7. Final position of the pieces 

8. Base robot lengan 

9. Shoulder robot lengan 

10. Elbow robot lengan 

11. Wrist robot lengan 

12. Gripper 

 

3.3 Aplikasi Android 

Untuk menggerakan robot dengan  android 

diperlukan aplikasi blynk yang berguna sebagai 

remote control Berikut merupakan tampilan  utama 

pada aplikasi “ArmRobot”, toolbox yang terdiri dari 

slider dan button. Adapun tampilan utama dari 
aplikasi android dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8: Tampilan Utama Aplikasi Android 

 

Fungsi-fungsi dari masing-masing kolom dan 

tombol dalam interface dapat dilihat pada Tabel 1 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Fungsi Bagian Pada Aplikasi Android 

No Nama Bagian Keterangan 

1 LCD Menampilkan  nilai sudut setiap 
servo 

2 BASE Slider untuk mengontrol servo 1 

3 SHOULDER Slider untuk mengontrol servo 2 

4 ELBOW Slider untuk mengontrol servo 3 

5 WRIST Slider untuk mengontrol servo 4 

6 GRIPPER Slider untuk mengontrol servo 5 

7 PROGRAM Berfungsi untuk 
menyimpan/merekam data nilai 
ADC setiap servo robot lengan 
sesuai posisi sudut pergerakannya. 

8 RUN Berfungsi untuk memanggil data 
yang telah direkam/disimpan dan 
robot lengan akan bergerak secara 

berulang sesuai dengan posisi  yang  
telah ditentukan. 

9 RESET Berfungsi untuk menghapus semua 
data yang telah direkam/disimpan 
sebelumnya 

10 ALARM Berfungsi untuk mengaktfikan 

alarm sebagai tanda proses 

 

 

210



3.4 Pengujian Alat 

Tujuan pengujian alat ini adalah untuk 

membandingkan pengontrolan robot lengan dalam 

mode manual dan mode remote. Mode manual 

menggunakan LCD, potensiometer, dan button sebagai 

pengontrolan servo, dan mode remote menggunakan 

aplikasi android yang telah didesain berdasarkan 

perancangan menggunakan komunikasi WiFi dalam 

aplikasi “ArmRobot”. 

 

3.4.1 Pengujian Pengontrolan Robot Lengan dalam 

Mode Manual dan Mode Remote 

Pada Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian 

pengontrolan Robot Lengan untuk kedua mode. 

Pengujian ini dilakukan dengan pergerakan dan sudut 

yang sama untuk mendapatkan perbandingan 

pengontrolan kedua mode. 

 
Tabel 2: Hasil Pengujian Pengontrolan Robot Lengan dalam 

Mode Manual dan Mode Remote 

Posisi benda 
Tampilan LCD 

B  S  E  W  G  

Posisi awal 90  90  90  90  90  

Mengambil 
benda 

90  29  123  90  180  

Program 

posisi 
Saving... 

Mengangkat 

benda 
180  74  164  90  180  

Program 

posisi 
Saving... 

Meletakkan 

benda 
180  50  158  90  140  

Program 

posisi 
Saving... 

Posisi akhir 90  90  90  90  90  

Program 

posisi 
Saving... 

Run program Playing <> 1 - dst 

Reset 

program 
Reset... 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa kontroler robot lengan dengan 

mode manual bekerja dengan baik. Begitu juga 

dengan pengontrolan mode remote. Dan motor servo 

atau robot bergerak jika tombol ditekan yang akan 

mengirimkan logika 0 dan 1 sesuai dengan fungsi 

masing-masing tombol. Namun, berdasarkan hasil 

pengujian pada mode manual dan mode remote 

terdapat perbedaan, yaitu dapat dilihat pada Tabel 3 

sebagai berikut. 

 

 

 
 

 

Tabel 3: Perbandingan Kontroler Robot Lengan Pada Mode 
Manual dan Mode Remote 

Nama 

Perbedaan 
Mode Manual Mode Remote 

Waktu 

respon 
Langsung 

Tidak langsung  

(berdasarkan 

sinyal) 

Sistem 

perngontrola
n motor 

servo 

Bergerak 

mengikuti 
putaran posisi 

potensiometer 

Bergerak pada 
posisi terakhir 

slider 

Tampilan 

awal sudut 

LCD 

Langsung 

membaca 

posisi terakhir 

potensio 

Tampilan awal 

sudut LCD belum 

terdeteksi dan 

dideteksi pada 

aplikasi android 

terlebih dahulu 

Pergerakan 

motor servo 

saat running 

Langsung 

Tidak langsung 

 (berdasarkan 

sinyal) 

Sistem kerja 

tombol dan 

LED 
program, 

run, dan 

reset juga 

alarm 

Sekali 

pembacan 
untuk sekali 

proses 

Dua kali 
pembacaan untuk 

sekali proses 

 

Berikut perbandingan pengujian waktu respon 

pada mode manual dan mode remote pada Tabel 4 

berikut ini. 

Tabel 4: Hasil Pengujian  Waktu Respon menggunakan 
WiFi 

No Mode Manual (s) Mode Remote (s) 

1 1,51 1.55 

2 1,50 3.98 

3 1,50 2.78 

4 1,52 2.28 

5 1,54 2.04 

 

Berdasarkan hasil percobaan pada mode manual 

dan mode remote terdapat perbedaan antara keduanya, 

yaitu waktu respon dan pergerakan motor saat 

running, jika mode manual langsung membaca maka 

mode remote masih terdapat waktu untuk mendeteksi 

atau berdasarkan sinyal. Hal ini dikarenakan mode 

remote memiliki waktu respon untuk mendeteksi 

setiap pengiriman dan penerimaan data yang 

dilakukan oleh user atau pengguna. waktu respon 

WiFi tercepat pada pengambilan data ke 1 yaitu 1,55 

second dan waktu terlama pada pengambilan data ke 2 

yaitu 3,98 second. Waktu respon WiFi berkisar antara 

1,5-4 second. Waktu respon yang berbeda dikarenakan 
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koneksi sinyal yang berpengaruh dari esp8266 yang 

dijadikan sebagai access point. 

3.4.2 Pengujian Jarak Jangkauan Koneksi 

menggunakan WiFi 

Pada Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian 

Jangkauan Koneksi Wireless  

 
Tabel 5: Hasil pengujian Jangkauan Koneksi Wireless  

No Jarak Kondisi 

1 10 m Terdeteksi 

2 30 m Terdeteksi 

6 60 m Terdeteksi 

9 90 m Tidak Terdeteksi 

10 100 m Tidak Terdeteksi 
 

Berdasarkan tabel pengujian, jangkauan koneksi WiFi 

mampu menempuh jarak 60 meter dan memenuhi 

standar datasheet jika esp8266 dijadikan sebagai 

access point. 

3.4.3 Pengujian Sudut Servo Robot Lengan 

Pada Tabel 6 menunjukkan hasil Pengujian 

Sudut Servo Prototype Robot Lengan 

 
Tabel 6: Hasil Pengujian Sudut Servo Prototype Robot 

Lengan 

N

o 

Nama 

Servo 

Nilai 

Sudut 

ADC 

Hasil 

Pengukuran 
Error 

1 Elbow 90  89  1,1% 

2 Elbow 120  119  0,83% 

3 Shoulder 30  30  0% 

4 Shoulder 45  45  0% 

5 Gripper 90  90  0% 

6 Gripper 180  180  0% 

7 Wrist 90  90  0% 

8 Wrist 130  130  0% 

9 Base 45  45  0% 

10 Base 90  90  0% 

 

Persentase error sudut servo dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

 
 

 

 

 

Persentase error servo elbow 90  : 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian nilai 

sudut servo pada robot lengan dilakukan pada setiap 

servo menunjukan beberapa hasil yang berbeda pada 

nilai sudut ADC dan pengukuran, seperti posisi sudut 

yang tidak sesuai pada servo elbow dikarenakan 

bagian lengan robot yang tidak dapat dipasang sesuai 

posisi yang benar. Dan rata-rata persentase error 

pengujian sudut servo adalah 0,19%. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan 

tahap pengujian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Robot lengan ini menggunakan arduino mega 

2560 sebagai pengontrolannya dan 

berkomunikasi menggunakan esp8266 untuk 

mengembangkan langkah demi langkah 

proyek untuk kontrol dan pemrograman 

lengan robot, simulasi fungsi dasar dari 

sebuah robot industri. 

2. Robot lengan dapat berkomunikasi pada 

aplikasi android dengan jarak jangkauan 

terjauh adalah 60 meter dan waktu respon 

1,5-4 seconds. 

3. Persentase error sudut servo pada prototype 
robot lengan adalah 0,19%. 

4. Pengguna dapat membandingkan kontroler 

robot lengan menggunakan aplikasi blynk 

untuk berinteraksi secara interface dengan 

prototype dalam mode remote dan mode 

manual yaitu mode remote lebih efektif 

dibandingkan mode manual dimana dapat 

mengendalikan robot dari jarak jauh. 
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Abstrak -  
Makalah ini membahas proses mengembalikan kondisi awal (rekondisi) mesin bubut DoAll LT 13 Bu01 dengan 

memfokuskan perbaikan pada system kelistrikan, ketelitian geometris dan kinerja mesin. metode observasi 

langsung diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang mencakup hubungan sebab dan akibat 

menggunakan analisa 5 (lima) mengapa (5 whys). tahapan rekondisi dimulai dari pengumpulan data awal 

kerusakan yang didapatkan dari pemeriksaan visual, pengujian fungsi dan pengujian geometris pada mesin; 

kemudian dilanjutkan dengan menganalisa kerusakan; dan  tindakan perbaikan terhadap hasil analisa.  

Metode pengujian  fungsi, pengujian penyimpangan geometris, pengujian kinerja mesin dilakukan untuk melihat 
ketercapaian tujuan rekondisi. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh fungsi system kelistrikan 

kembali normal, rata-rata  nilai penyimpangan geometris masih masuk toleransi berdasarkan standar ISO-1708 

dan  kinerja mesin untuk nilai putaran spindle dengan penyimpangan sebesar 5%, nilai kebulatan dan ketirusan 

hasil pembubutan benda kerja sebesar 0 dan 0,004mm/255mm serta getaran spindle pada range 0,33 – 0,66 

mm/s RMS untuk kecepatan 50 – 2500 RPM masih dianggap normal berdasarkan standar ISO 10816.  
   

Kata kunci : Mesin bubut , Rekondisi, uji kinerja, ketelitian geometris, analisa 5 (lima) mengapa. 

 

Abstract -  

This paper discusses the process of restoring the original condition (recondition) of DoAll LT 13 Bu01 by 

focusing on electrical system improvements, geometric precision and machine performance. Direct observation 

methods are applied to solve problems that include cause and effect relationships using 5 (five) why analyzes. 

The reconditioning stage starts from the initial data collection of damage obtained by visual inspection, function 

testing and geometric testing on the machine; then proceed with analyzing the damage; and corrective actions 
based on the results of the analysis. 

Functional testing methods, geometric deviation tests, machine performance tests are performed to see the 

achievement of recondition goals. Based on the results of the tests performed, the function of the electrical 

system returned to normal, the average value of geometric deviation still satisfied based on ISO-1708 standard 

and machine performance for spindle rotation value with 5% deviation, the value of the roundness and taper 

work-piece results of 0 and 0.004mm / 255mm, respectively and spindle vibration in the range of 0.33 - 0.66 mm 

/ s RMS for speed 50 - 2500 RPM is still considered normal based on ISO 10816 standards. 
 

Keywords: Lathe machine, Recondition, Performance Testing, Geometric precision deviation, 5 why analysis 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Proses pemesinan merupakan proses manufaktur 

dimana objek dibentuk dengan cara membuang atau 

menghilangkan sebagian material dari benda kerjanya, 

dan merupakan salah satu proses yang sangat erat 

kaitannya dengan proses produksi. Hal ini dikarenakan 
pembuatan komponen dari logam menggunakan mesin 

perkakas (machine tools) sampai saat ini masih tetap 

merupakan proses yang paling banyak digunakan 

(60% sampai dengan 80%) dan meningkat setiap 

tahun dibandingkan dengan jenis proses lain, seperti 

proses pengelasan, pembentukan, pengecoran, dan 

metalurgi serbuk [1]. 

Dalam proses pemesinan ada bermacam-macam alat 

untuk membantu pekerjaan di industri, salah satunya 

yaitu mesin bubut. Mesin bubut (Lathe machine) 

adalah mesin perkakas yang digunakan untuk proses 

pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan 

dengan cara memutar benda kerja kemudian 

dikenakan pada pahat yang digerakkan secara 

translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja . 

Mesin bubut yang telah dipakai dalam jangka waktu 

tertentu mengalami keausan pada berbagai 
komponennya sehingga menyebabkan terjadinya 

penyimpangan geometris. Selain mengalami 

penyimpangan geometris, mesin bubut sering kali 

mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan, motor 

penggerak, kotak roda gigi (gearbox) dan komponen – 

komponen lainnya, sehingga menyebabkan mesin 

bubut tersebut tidak bisa beroperasi dan harus 

dilakukan perawatan rutin atau perawatan total [2]. 

Mesin bubut DoAll LT 13 merupakan salah satu jenis 

mesin bubut yang digunakan di Laboratorium 
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Mekanik Polman Negeri Bangka Belitung untuk 

mendukung proses belajar mengajar untuk mata kuliah 

praktik proses permesinan membubut. Dari beberapa 

mesin bubut DoAll LT 13 yang ada, mesin bubut no 

01 mengalami kerusakan yang serius sehingga kondisi 

mesin tersebut tidak dapat dipakai untuk praktik 

mahasiswa.  

Makalah ini bertujuan untuk membahas tentang 

tindakan mengembalikan kondisi (rekondisi) mesin 

bubut Do All LT13 Bu01 yang difokuskan pada 

masalah : perbaikan sistem kelistrikan, perbaikan 
penyimpangan geometris dan pengujian kinerja mesin 

(putaran spindle dan motor utama, uji jalan, serta 

getaran motor utama).  

Adapun metode pelaksanaan yang diterapkan adalah 

metode observasi dengan melihat hubungan sebab 

akibat menggunakan analisa 5 (lima) mengapa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ditimbul dari hasil 

pengumpulan data awal yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses perencanaan perbaikan dan tindakan 

perbaikan. Metode pengujian fungsi, pengujian 

ketelitian geometris, dan pengujian kinerja (putaran 
spindle dan motor utama, uji jalan pada benda kerja, 

serta pengujian getaran) dilakukan untuk melihat 

ketercapaian dari tujuan rekondisi mesin bubut ini. 

Gambar 1 menunjukan diagram alir metode 

pelaksanaan rekondisi mesin bubut Do All LT 13 

Bu01. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Mesin Bubut  

Mesin bubut (Lathe machine) adalah mesin perkakas 

yang digunakan untuk proses pemakanan benda kerja 

yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar 

benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang 

digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu 

putar dari benda kerja. Proses membubut merupakan 

proses pengerjaan material dimana benda kerja dan 

alat potong bergerak mendatar (searah meja mesin), 

melintang atau membentuk sudut secara perlahan dan 

teratur baik secara otomatis maupun manual. Pada 
proses pembubutan berlangsung, benda kerja berputar 

dan pahat disentuhkan pada benda kerja sehingga 

terjadi penya-yatan. Penyayatan dapat dilakukan 

kearah kiri atau kanan, sehingga menghasilkan benda 

kerja yang berbentuk silinder. Jika penyayatan 

dilakukan melintang maka akan menghasilkan bentuk 

alur, pemotongan atau permukaan yang disebut facing 

(membubut muka). Adapun contoh dari mesin bubut 

Do All LT13 ditunjukan pada gambar 2. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan 

 
Gambar 2. Contoh Bubut Do All LT13 

Bagian – bagian utama mesin bubut antara lain [3] : 

1) Kepala Tetap (Headstock) 

Kepala Tetap (Headstock) merupakan bagian 

utama mesin bubut yang digunakan untuk 

menyangga poros utama, yaitu poros yang 

digunakan untuk memutar spindel. 

2) Kepala Lepas (Tailstock)  

Kepala Lepas (Tailstock) digunakan sebagai 

dudukan senter putar, senter tetap, cekam (chuck) 

bor dan mata bor bertangkai tirus yang 

pemasanganya dimasukkan pada lubang tirus 
(sleeve) kepala lepas. 

3) Meja mesin (Bed)  

Meja mesin (bed machine) bubut digunakan 

sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, 

penyangga diam. Bentuk meja mesin bubut 

bermacam-macam, ada yang datar dan ada yang 

salah satu atau kedua sisinya mempunyai 

ketinggian tertentu. 

4) Apron  

Apron terdiri dari tiga bagian, yaitu :  

 Eretan memanjang (longitudinal carriage) 
berfungsi untuk melakukan gerakan 

pemakanan ke arah memanjang mendekati 

atau menjahui spindel mesin, gerakan 

pemakanan dapat dilakukan secara manual 
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atau otomatis sepanjang meja/alas mesin dan 

eretan memanjang digunakan sebagai 

dudukan eretan melintang. 

 Eretan melintang (cross carriage) berfungsi 

untuk melakukan gerakan pemakanan ke arah 

melintang mendekati atau menjahui sumbu 

senter baik secara manual/otomatis dan 

sekaligus sebagai dudukan eretan atas.  

 Eretan atas (top carriage) berfungsi untuk 

melakukan pemakanan secara manual ke arah 

sudut yang dikehendaki sesuai 
penyetelannya. 

 

2.2 Kelistrikan Pada Mesin Bubut 

Kelistrikan pada mesin bubut terdiri dari elemen-

elemen kontrol yang sangat berpengaruh bagi mesin 

bubut itu sendiri, dikarenakan tanpa adanya elemen-

elemen kontrol yang benar,  mesin bubut tidak bisa 

beroperasi sesuai dengan fungsinya. Macam – macam 

elemen kontrol pendukung kelistrikan mesin bubut 

antara lain  : 

1) Kontaktor Magnet 
Kontaktor magnet atau sakelar magnet adalah 

sakelar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. 

2) Transformator 

 Transformator merupakan suatu komponen 

listrik yang berfungsi untuk memindahkan energi 

listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian 

listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet 

berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. 

 
Gambar 3. Elemen kontrol pada mesin bubut Do All LT 13 

2.3 Ketelitian Geometris Mesin Perkakas 

Penyimpangan ketelitian benda kerja berhubungan 

erat dengan penyimpangan ketelitian pada mesin 
perkakas, karena mesin perkakas yang memotong atau 

menyayat benda kerja tersebut. Penyimpangan 

ketelitian pada mesin perkakas dapat diketahui melalui 

suatu pengujian mesin perkakas yang benar dan tepat. 

Ketelitian geometris mesin perkakas yang langsung 

dapat mempengaruhi kualitas dari benda kerja adalah :  

1) Ketelitian permukaan referensi, ketelitian gerak 

linear.  

2) Ketelitian putar spindle.  

3) Ketelitian gerak pindah (displacement accuracy).  

 

Pengujian ketelitian geometris mesin perkakas 

bertujuan untuk:  

 Tes kelayakan (acceptance-test)  

Pengujian kelayakan dilakukan ditempat pabrik 

pembuat mesin perkakas, data hasil pengujian 

harus berada dalam batas-batas penyimpangan 

atau toleransi yang diijinkan sesuai dengan kelas 

kualitas dari mesin dan data ditulis pada lembar 

uji (test-chart) yang disertakan pada mesin yang 

bersangkutan.  

 Perawatan (maintenance) mesin perkakas  
Mesin perkakas yang telah digunakan dalam 

selang waktu tertentu akan mengalami keausan 

atau faktor lain yang dapat menyebabkan 

perubahan pada komponen-komponen mesin 

perkakas. Data hasil pengujian ketelitian 

geometris dapat dijadikan petunjuk apakah 

besarnya penyimpangan telah melewati toleransi 

yang di berikan atau belum 

 Evaluasi rekondisi (rehabilitasi) mesin perkakas  

Dalam hal ini, data hasil pengujian ketelitian 

geometrik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 
rehabilitasi suatu mesin perkakas. Data hasil 

rehabilitasi dapat dijadikan pedoman bagi usaha 

rehabilitasi tersebut dan data pengujian setelah 

rehabilitasi bisa memperlihatkan perbaikan-

perbaikan yang dicapai untuk memperbaiki 

kualitas mesin perkakas.  

2.4 Analisa 5 (lima) mengapa (5 Ways) 

Analisis 5 (Lima) Mengapa  ( 5 Whys) adalah teknik 

tanya-jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan 

sebab akibat yang menjadi akar dari suatu 

permasalahan [2].Teknik ini adalah praktik bertanya, 
mengapa sebanyak lima kali, mengapa sebuah 

masalah teknis terjadi dalam upaya menentukan akar 

penyebab dari suatu kerusakan atau masalah. Teknik 

ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda yang 

kemudian dipakai di dalam perusahaan Toyota Motor 

Corporation. Pada tahun 1970-an, strategi 5 Mengapa 

dipopulerkan oleh Sistem Produksi Toyota. Metode ini 

sekarang dipakai sebagai salah satu metode dalam 

strategi Six Sigma. Di Toyota, Analisis Lima Mengapa 

sering digunakan sebagai bagian dari proses 7 langkah 

Pemecahan Masalah Praktis. Analisis Lima Mengapa 

dimulai dari menjernihkan permasalahan atau menurut 
istilah di Toyota, "memahami situasi" dengan 

sepenuhnya. Memahami situasi dimulai dengan 

mengamati situasinya dengan pikiran terbuka dan 

membandingkan situasi sebenarnya dengan standar 

yang berlaku. Menjernihkan permasalahan dimulai 

dengan pergi ke lokasi tempat terjadinya 

permasalahan, dan memprioritaskan sejumlah 

permasalahan yang berbeda dengan analisis 

Pareto. Diagram Pareto yang berbentuk grafik balok 

sederhana dipakai untuk menyortir permasalahan 

berdasarkan tingkat keseriusan, frekuensi, penyebab, 
atau sumber. Balok tertinggi berada di sebelah kiri, 

melambangkan permasalahan paling penting. 

Sebaliknya, balok terendah berada di sebelah kanan, 
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melambangkan masalah yang tidak segera harus 

diselesaikan. Setiap balok adalah perhitungan total 

seberapa sering sesuatu peristiwa teramati, sehingga 

ketinggian balok setara dengan frekuensi relatif dari 

kejadian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengumpulan Data Awal 

Berdasarkan metode observasi langsung dengan 

melakukan pemeriksaan visual, pengujian fungsi dan 
pengujian ketelitian geometris mesin, diperoleh data 

masalah pada mesin seperti yang ditunjukan pada 

tabel 1. untuk sistem kelistrikan dan tabel 2. untuk 

penyimpangan geometris. 

 
Tabel 1. Data Masalah Sistem Kelistrikan 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Geometris Mesin 

 

3.2 Analisa Kerusakan dan Tindakan Perbaikan 
Kerusakan atau masalah yang timbul dapat ditemukan 

cara perbaikannya dengan cara menganalisa kerusakan 

atau masalah tersebut. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menganalisa kerusakan atau 

masalah, tetapi dalam pembahasan ini digunakan 

metode analisa 5 (lima) mengapa. Analisa 5 (lima) 

merupakan analisa kerusakan yang cukup efektif 

dalam menemukan sumber masalah untuk kerusakan 

mesin yang tidak terlalu kompleks. Gambar 4. 

Menunjukan contoh analisa 5 mengapa untuk 

kerusakan mesin mati total. 

 

 
Gambar 4. Contoh Analisa 5 Mengapa 

Dari hasil analisa kerusakan dengan metode 5 
mengapa, diperoleh tindakan perbaikan yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang 

ditemukan. Tabel 3. Menunjukan tindakan perbaikan 

dari hasil analisa kerusakan menggunakan metode 5 

mengapa untuk sistem kelistrikan. 

Tabel 3. Tindakan Perbaikan Sistem Kelistrikan 

No Komponen yang rusak Masalah Tindakan 

1 Disconnect Switch(1DISK) Rusak Diganti 

2 
Fuse for primary control 

Transformator (1FU/2FU) 
Hilang Dilengkapi 

3 
Transformator secondary 

fuse (3FU) 
Hilang Dilengkapi 

4 
Control sirkuit 

Transformator (1T) 
Tidak ada Dilengkapi 

5 Emergency Stop Button 
Tidak 

Berfungsi  
Diganti 

6 
Starting, Stopping and 

Reversing Spindle Lever 

Saklar 

Tidak 

Berfungsi 

Dimodifikasi 

 

Tindakan perbaikan untuk penyimpangan geometris 

ditampilkan pada tabel 4. Dari 7 (tujuh) parameter 

pemeriksaan, didapatkan 6 (enam) parameter yang 

melebihi toleransi yang diizinkan dan hanya 1 (satu) 

parameter yang masih masuk toleransi. 
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Tabel 4. Tindakan Perbaikan Penyimpangan Geometris 

NO Parameter
Error 

(mm)
Tindakan

1 Kerataan Slideway 0,03
leveling dengan menyetel 

kaki mesin

2

Kesejajaran Tailstock 

terhadap gerakan 

eretan

0,1

Penyetelan posisi 

horizontal tailstock 

dengan cara memutar baut 

penyetel

3

Kesejajaran sumbu 

spindel terhadap 

gerakan eretan 

memanjang

0,03/101

penyetelan posisi 

horizontal eretan 

memanjang dengan 

mengatur baut penyetel

4

Kesejajaran sleeve 

taper bore tailstock 

terhadap gerakan 

eretan memanjang

0,06/304

Penyetelan posisi 

horizontal dan vertikal 

tailstock dengan cara 

mengatur baut penyetel

5

kesejajaran outside 

sleeve tailstock 

terhadap gerakan 

eretan memanjang

0,01/101

Penyetelan posisi 

tailstock dengan cara 

memutar baut penyetel

6

Perbedaan ketinggian 

sumbu tailstock 

terhadap sumbu 

headstock

0,18

Penyetelan posisi vertikal 

tailstock dengan cara 

mengatur baut pengikat 

tailstock  
 

3.3 Hasil Pengujian 
Setelah dilakukan perbaikan pada sistem kelistrikan 

dan penyimpangan geometris pada mesin bubut Do 

All LT13 BU01, dilakukan pengujian – pengujian 

untuk melihat hasil perbaikan yang dilakukan apakah 

sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Metode 

pengujian yang dilakukan adalah pengujian fungsi, 

pengujian ketelitian geometris mesin, dan pengujian 

kinerja yang terdiri dari pengujian putaran spindle dan 

motor utama, pengujian getaran spindle, serta uji jalan 

pada benda kerja untuk melihat hasil pembubutan 

dengan kriteria pengukuran kebulatan benda kerja. 
Tabel 5, 6, 7, dan 8 menampilkan masing – masing 

hasil pengujian. Sedangkan gambar 5. Menampilkan 

ukuran dari benda uji yang dibubut yang kemudian 

menjadi pembanding hasil pengukuran terhadap 

kebulatan dan ketirusan dari hasil pembubutan. 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian Putaran Spindel dan Motor 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Fungsi Sistem Kelistrikan 

 
 

 
Tabel 7. Hasil Pengujian Getaran Spindel (ISO-10816) 

 
 

 

 

 
Gambar 5. Gambar Kerja Benda Uji 

 

 
Tabel 8. Hasil Pengukuran Benda Uji (mm) 

0°-180° 90°-270° bulat tirus

0 16 16 0 0

125 16,002 16,002 0 0,002

255 16,004 16,004 0 0,004

Posisi
Hasil Pengukuran penyimpangan
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Tabel 9. Hasil Pengujian Geometris Mesin (ISO-1708) 

 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian akhir yang telah 

dilakukan pada mesin bubut DoALL LT 13 BU01 di 

Laboratorium Mekanik Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Sistem kelistrikan mesin berfungsi kembali dan 

mesin bubut dapat dioperasikan. 

2. Rata-rata  nilai penyimpangan geometris mesin 

masih masuk toleransi berdasarkan standar ISO-

1708 

3. kinerja mesin untuk nilai putaran spindle dengan 

penyimpangan sebesar 5%, nilai kebulatan dan 

ketirusan hasil pembubutan benda kerja sebesar 

0/255mm dan 0,004mm/255mm, serta getaran 

spindle pada range 0,33 – 0,66 mm/s RMS untuk 

kecepatan 50 – 2500 RPM masih dianggap normal 

berdasarkan standar ISO 10816. 
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ALAT PENGUKUR KADAR GULA DARAH NON-INVASIVE 

MENGGUNAKAN ARDUINO YANG TERHUBUNG KE PC 
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Abstrak - Alat Ukur Kadar Gula Darah Non-Invasive Menggunakan Arduino yang Terhubung ke PC sangat 

diperlukan untuk  pemeriksaan kadar gula darah secara rutin. Metode Pelaksanaan yang digunakan mulai dari 

pengumpulan data, melalakukan survey di Puskesmas Benteng, pengolahan data, perancangan hardware 

indikator LED, push button dan LCD, pembuatan software menggunakan software Integrated Development 

Environment (IDE) khusus untuk Arduino Mega 2560. Alat Ukur Kadar Gula Darah Non-Invasive ini 

menggunakan sensor photodioda dan inframerah sebagai pendeteksi dan Arduin Mega 2560 sebagai pusat 

sistem, hasil pengukuran mg/dl (milligram/deciliter) akan ditampilkan ke LCD dan diinterfacekan ke Database 

menggunakan Visual Studio 2013. Dari hasil uji coba menggunakan alat ini dan perbandingannya dengan 

pengukuran secara invasive, hasil rata-rata pengukuran menggunkan darah adalah 112,37 mg/dl dan yang 

menggunakan  urine adalah 115,75 mg/dl. Setelah melakukan perbandingan antara urine dan darah keakuratan 

alat ini mencapai 96,99%. 

 

Kata kunci:  Gula Darah, Arduino Mega 2560, mg/dl, Non-Invasive, Photodiode, Inframerah. 

 

Abstract - Non-Invasive Blood Sugar Measure Means Using Arduino Connected to PC is necessary for routine 

blood glucose examination. Implementation method used from data collection, survey at Benteng Puskesmas, 

data processing, design of LED indicator hardware, push button and LCD, software development using 

Integrated Development Environment (IDE) software for Arduino Mega 2560. Non Blood Sugar Measure -

Invasive uses photodiode and infrared sensors as detector and Arduino Mega 2560 as system center, mg/dl 

(milligram / deciliter) measurements will be displayed to the LCD and interfaced to Database using Visual 

Studio 2013. From trial results using this tool and comparison by invasive measurement, the mean result of 

measurement using blood was 112.37 mg / dl and the urine was 115.75 mg / dl. After doing a comparison 

between urine and blood the accuracy of this tool reached 96.99%. 

 

Keywords: Blood Sugar, Arduino Mega 2560, mg /dl, Non-Invasive, Photodiode, Infrared. 

 

1.  PENDAHULUAN 

 

Bagi penderita diabetes diperlukan 

pemeriksaan kadar gula darah secara rutin. 

Pemeriksaan kadar gula darah secara invasive 

menggunakan jarum suntik untuk mengambil 

sampel darah. Namun penggunaan jarum suntik 

berisiko terjadinya infeksi bagi penderita diabetes. 

Infeksi terjadi karena kurangnya insulin dalam 

tubuh penderita diabetes. Selain itu pada kondisi 

tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

mengukur kadar gula darah secara invasive seperti 

trauma menggunakan jarum suntik serta phobia 

terhadap darah. 

Oleh karena itu untuk mempermudah 

pemeriksaan kadar glukosa dalam darah dan 

mengurangi risiko infeksi maka perlu direkayasa 

suatu alat yang dapat mengukur konsentrasi gula 

dalam darah secara non-invasive serta lebih praktis. 

Menggunakan LED Inframerah sebagai pemancar 

cahaya dan photodioda sebagai penerima cahaya 

yang digunakan sebagai sensor. Menggunakan 

urine sebagai sampel pengukuran dengan cara 

diteteskan dengan larutan benedict untuk melihat 

tingkat kekeruhan spesimen urine dengan kadar 

gula yang terkandung di dalamnya. Tingkat 

kekeruhan spesimen urine akan mempengaruhi 

sinar yang diterima oleh photodioda. Nilai analog 

yang dihasilkan dari photodioda akan 

dikonversikan ke dalam nilai digital menggunakan 

perangkat ADC. Nilai ADC akan dikonversikan ke 

dalam satuan mg/dl untuk nilai kadar gula darah. 

Untuk hasil pengukuran ditampilkan pada LCD dan 

dapat dihubungkan  ke PC. 

 

2.  DASAR TEORI 

 

2.1. Gula Darah 

Gula darah adalah istilah yang mengacu 

kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi 

gula darah, atau tingkat glukosa serum, diatur 

dengan ketat di dalam tubuh. Gula darah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

resiko atau faktor pencetus misalnya, adanya 

infeksi virus, kegemukan, perilaku makan yang 

salah, obat - obatan, proses menua, stress dan lain-

lain. Penyakit yang disebabkan karena tidak 

normalnya nilai gula darah dalam tubuh seseorang  

adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus (DM) 

adalah penyakit metabolik yang berlangsung kronik 
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progresif, dengan gejala hiperglikemi yang 

disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, 

gangguan kerja insulin, atau keduanya. Diabetes 

mellitus (DM) dapat diklasifikasikan menjadi  

Diabetes mellitus (DM) tipe-1, Diabetes mellitus 

(DM) tipe-2, Diabetes mellitus (DM) tipe lain dan 

Diabetes mellitus (DM) Gestasional.  Diabetes 

mellitus DM tipe 2 adalah jenis yang paling banyak 

di temukan yaitu lebih dari 90%[1]. 

 

2.2. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan 

mikrokontroller berbasiskan Atmega 2560. Arduino 

Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/ output, 

dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin 

sebagai UART (port serial hardware),16 MHz 

kristal osilator, koneksi USB, jack power, header 

ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler. Cukup dengan 

menghubungkannya ke komputer melalui kabel 

USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC-

DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya[2].  

Bentuk fisik dari Arduino Mega 2560 dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
 

Gambar 2.1. Bentuk fisik Arduino Mega 2560[2] 

 

2.3. Sistem Sensor 

Untuk sistem sensor menggunakan LED 

Inframerah dan photodioda. LED Inframerah 

sebagai pemancar cahaya inframerah dan 

photodioda sebagai penerima cahaya dan memiliki 

output nilai analog tertentu. 

 

2.3.1. Photodioda 

Photodioda adalah suatu jenis dioda yang 

resistansinya dapat berubah-ubah bergantung pada 

intensitas cahaya yang jatuh pada dioda tersebut 

Semakin kuat cahaya yang jatuh pada dioda maka 

nilai resistansinya akan semakin kecil sehingga arus 

yang mengalir akan semakin besar. Photodioda 

terbuat dari bahan semikonduktor dan biasanya 

yang dipakai adalah silicon (Si) atau gallium 

arsenide (GaAs) dan lain-lain termasuk indium 

antimonide (InSb), indium arsenide (InAs), lead 

selenide (PbSe)dan timah sulfide (PBS)[3]. 

 

 
Gambar 2.3 Photodioda dan Simbolnya 

2.3.2. LED Inframerah 

LED inframerah digunakan untuk 

menghasilkan radiasi inframerah. Prinsip dasar dari 

sebuah LED adalah merupakan P-N Junction yang 

memancarkan radiasi inframerah atau cahaya yang 

tidak tampak, apabila P-N Junction ini 

dihubungkan secara prategangan maju (forward 

bias). LED infra-merah sering diaplikasikan sebagai 

transmitter cahaya inframerah pada remote control 

dan pengukur jarak tanpa kabel. 

 

2.4. LCD (Liquid Crystal Display) 

 Liquid Crystal Display (LCD) adalah sebuah 

peralatan elektronik yang berfungsi untuk 

menampilkan output sebuah sistem dengan cara 

membentuk suatu citra atau gambaran pada sebuah 

layar. Secara garis besar komponen penyusun LCD 

terdiri dari kristal cair (liquid crystal) yang diapit 

oleh 2 buah elektroda transparan dan 2 buah filter 

polarisasi (polarizing filter). 

 
Gambar 2.4 Liquid Crystal Display 

 

Pada umumnya, LCD memiliki integrated 

circuit tersendiri sehingga pengguna dapat 

mengontrol tampilan LCD dengan mudah dengan 

menggunakan mikrokontroller untuk mengirimkan 

data melalui pin-pin input yang sudah 

tersedia. LCD dikategorikan menurut jumlah baris 

yang dapat digunakan pada LCD,yaitu 1 baris, 2 

baris dan 4 baris yang dapat digunakan hingga 80 

karakter. Umumnya LCD yang digunakan adalah 

LCD dengan 1 controller yang memiliki 14 pin[5]. 

Deskripsi pin adalah sebagaimana ditampilkan pada 

Gambar 2.9. 

 

 
Gambar 2.6 Konfigurasi Pin pada LCD 

 

2.5. Visual Studio 2013 

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah 

perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu 

aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun 

komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi 

console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. 

Visual Studio mencakup kompiler, SDK, Integrated 

Development Environment(IDE), dan dokumentasi. 

Microsoft Visual Studio yang digunakan sebagai 

interface adalah Microsoft Visual Studio 2013. Jika 

ingin menggunakan Visual Studio 2013, terlebih 
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dahulu harus mengetahui dan memahami IDE atau 

Integrated Development Environment. IDE sendiri 

merupakan tampilan awal penggunaan Visual 

Studio 2013. IDE pada Visual Studio dibagi 

menjadi delapan bagian besar, yaitu menu, toolbar, 

toolbox, project explorer, properties window, form 

layout window, form dan kode editor. Salah satu 

contoh tampilan dan program Visual Studio 2013 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 

 
Gambar 2.7 Contoh Tampilan dan Program 

 

2.6. Sampel Urine 

Larutan benedict merupakan Reagen 

Benedict adalah reagen kimia yang biasa digunakan 

untuk mendeteksi adanya gula pereduksi, tapi 

bahan pereduksi lainnya juga dapat memberikan 

hasil positif. Gula pereduksi mencakup 

monosakarida dan beberapa disakarida, termasuk 

laktosa dan maltosa. Larutan Benedict dapat 

digunakan untuk menguji adanya glukosa dalam 

urine. Beberapa gula seperti glukosa disebut gula 

pereduksi karena mereka mampu mentransfer 

hidrogen (elektron) ke senyawa lain, proses yang 

disebut reduksi. Ketika gula pereduksi dicampur 

dengan reagen benedicts dan dipanaskan maka 

akan menyebabkan reagen benedicts berubah 

warna. Warna ini bervariasi dari hijau sampai 

merah bata, tergantung pada jumlah dan jenis 

gula[4].  

Sampel Urine ini kemudian direaksikan 

dengan larutan benedict. Dua setengah milliliter 

larutan benedict ditetesi 2 tetes urine sampel. 

Campuran urine dengan larutan benedict ini 

kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu 

spritus dan setelah terjadi perubahan warna 

campuran maka dipasang pada sistem alat yang 

sudah dirancang. 

2.7. PC (Personal Computer) 

Komputer adalah sebuah mesin yang dapat 

menerima dan mengolah data menjadi informasi 

secara cepat dan tepat. Pendapat lain mengatakan 

bahwa komputer hanya sebuah komponen fisik dari 

sebuah sistem komputer yang memerlukan program 

untuk menjalankannya. Dari beberapa pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah 

sebuah alat dimana kemampuanya sangat 

tergantung pada manusia yang mengoperasikan dan 

software yang digunakan. Perkembangan komputer 

dari masa ke masa:  

 Ukuran fisik mengecil dengan kemampuan 

yang lebih besar.  

 Harga terjangkau (murah). 

 Kemampuan penyimpanan data berkapasitas 

tinggi. 

 Transfer pengiriman data yang lebih cepat 

dengan adanya jaringan[5]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Perancangan Sistem Kontrol 

Perancangan sistem kontrol sangat 

menentukan hasil yang akan dicapai. Berikut adalah 

blok diagram sistem kontrol yang digunakan pada 

alat ukur kadar gula darah non-invasive: 

 
Gambar 4.1. Blok diagram sistem kontrol 

 

3.2. Perancangan dan Pembuatan Hardware 

Perancangan dan Pembuatan hardware 

terdiri dari 2 bagian yaitu, perancangan dan  

pembuatan hardware secara mekanik serta 

perancangan  dan pembuatan hardware secara 

elektrik. Adapun untuk tahap-tahap perancangan  

dan pembuatan hardware akan dibahas sebagai 

berikut: 

 

3.2.1. Perancangan Hardware Secara Mekanik 

Proses perancangan hardware secara 

mekanik pada alat ukur kadar gula darah non-

invasive ini yaitu pembuatan konstruksi box, 

berikut adalah tampilan konstruksi box tampak atas 

dan box tampak samping: 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 4.3. Desain konstruksi mekanik alat: 

a. Desain konstruksi tampak atas 

b. Desain konstruksi tampak samping 

 

3.2.2. Pembuatan Hardware Secara Mekanik 

Pembuatan konstruksi mekanik harus benar–

benar diperhatikan. Pemilihan bahan yang tepat 

akan membuat alat ukur kadar gula darah non-

invasive menjadi lebih baik. Alat ukur kadar gula 

darah non-invasive dibuat berbentuk box persegi 

empat agar mudah dibawa dan digunakan, serta 

mempermudah dalam penempatan komponen yang 

digunakan. 

Box alat ukur kadar gula darah non-invasive 

ini merupakan box yang sudah jadi dengan ukuran 

11,5cm x 18,5cm x 6,5cm, serta menggunakan 

bahan plastik. Penggunakan box dengan spesifikasi 

tersebut dikarenakan selain desainnya yang bagus 

dan ringan, kemudian ukuran box ini juga telah 

disesuaikan dengan ukuran komponen yang ada di 

dalamnya.  

 

 
  Gambar 4.4. Hasil akhir pembuatan hardware mekanik 

 

3.2.3. Perancangan dan Pembuatan Hardware 

Secara Elektrik 

Berikut adalah skematik lengkap 

perancangan hardware secara elektrik alat ukur 

kadar gula darah non-invasive: 

 

 
Gambar 4.5. Skematik lengkap gambar hardware 

Proses perancangan dan pembuatan 

hardware secara elektrik terdiri dari beberapa 

bagian yaitu: 

 Power Supply 

 Perancangan dan pembuatan hardware Push 

Button 

 Perancangan dan pembuatan hardware LCD 

 Perancangan dan pembuatan hardware 

Indikator LED 

Proses pemrograman menggunakan software 

Integrated Development Environment (IDE) dan 

juga Visual Studio 2013. 

 

3.3. Pembacaan Sensor ke Arduino 

3.3.1. Realisasi Software dan Kalibrasi 

 Alat 

Untuk merealisasikan software alat ukur 

kadar gula darah diperlukan pengukuran besarnya 

nilai ADC dari masing-masing sampel urine. 

Tujuannya adalah untuk mengkalibrasi alat dan 

mengkonversi nilai dari pembacaan ADC ke dalam 

satuan mg/dl. Sehingga didapatlah data pengukuran  

besarnya nilai ADC untuk masing-masing sampel 

urine. 

 
Tabel 4.3. Pengukuran nilai ADC dan kalibrasi alat 

 

 
Gambar 4.15 Grafik Pengukuran nilai ADC dan 

kalibrasi alat 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat hubungan 

antara besarnya nilai ADC dan gula darah dari 

masing-masing sampel hampir linier dimana 

persamaan garisnya adalah sebagai berikut: 

𝑦 = 0,167𝑥 + 6,683 

 

Dengan nilai 𝑅2 = 0,992. 
 

𝑦 = 0,167𝑥 + 6,683 

𝑥 =
1000𝑦 − 6683

167
 

Setelah mendapatkan persamaan dari grafik 

kemudian persamaan ini digunakan sebagai 

Gula darah (mg/dl) Nilai pembacaan ADC 

83 23 

101 24 

101 24 

119 26 

131 27 

138 28 

369 69 
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program konversi dari nilai ADC kedalam satuan 

mg/dl dengan Basic Compiler. Dimana y = nilai 

ADC dan x = mg/dl. 

 

3.3.2. Program Konversi ADC ke mg/dl pada 

Arduino 2560 

Setelah mendapatkan persamaan dari grafik 

maka dapat dibuat program konversi nilai ADC ke 

mg/dl. Program konversi pada arduino 2560 adalah 

sebagai berikut: 

 

sensorValue = analogRead(A0); 

hasil=(1000*sensorValue-6683)/167; 

 

Dari program di atas dimana hasil = nilai mg/dl dan 

sensorValue = nilai ADC. 

 

3.4. Interface Visual Studio 2013 C# 

Setelah program dibuat selanjutnya 

mengatur tampilan agar lebih baik dan mudah 

dimengerti. Pada tampilan aplikasi visual studio 

terdiri dari 3 tab. Pertama tab Control untuk 

mengatur koneksi Arduino. Kedua Main tab berisi 

tampilan utama tentang informasi nilai mg/dl yang 

telah diukur. Ketiga yaitu Database Manager untuk 

mengatur database seperti menambah, menyunting 

atau menghapus data pasien. Database manager 

berisi tentang pengaturan pada database. Berikut 

adalah tampilan tab database manager: 

 

 
Gambar 4.24. Tampilan tab database manager 

 

Berikut adalah keterangan dari tab database 

manager: 

1. ID Pasien, Nama, Umur dan Jenis Kelamin 

diisi secara manual. Sedangkan nilai mg/dl 

akan diisi dari Arduino. 

2. Tabel dibawah textbox adalah datagrid, 

berfungsi untuk menampilkan tabel dan juga 

memperbaharui data ke database. 

3. Tombol New, berfungsi untuk menambahkan 

baris baru pada tabel, tombol ini harus ditekan 

apabila ingin mengisi data. 

4. Tombol Edit, berfungsi untuk merubah data di 

dalam tabel. 

5. Tombol Save, berfungsi untuk menyimpan 

data yang telah dibuat . 

6. Tombol Delete, berfungsi untuk menghapus 

data yang telah dibuat di tabel. 

7. Tombol Connect,  berfungsi untuk 

menghubungkan Arduino ke database. 

8. Tombol Cari, berfungsi untuk mencari data 

dari tabel.  

 

3.5. Uji Coba Alat Ukur Kadar Gula Darah 

Non-Invasive 

Pada proses pengujian alat ukur kadar gula 

darah non-invasive ini penulis mengambil beberapa 

sampel data. Berikut adalah tabel hasil data mg/dl 

yang diambil: 

 
Tabel 4.4. Data Hasil Pengukuran gula darah 

 
*Sumber: Hasil Pengukuran 

 

Berdasarkan hasil rata-rata pengujian alat 

non-invasive (urine) didapatkan hasil 115,75 mg/dl 

dan invasive (darah) 112,37 mg/dl, sehingga 

didapatkan persentase error sebesar 3.01 % dan 

keakuratan alat ini mencapai 96,99 %. 

Terdapatnya selisih jumlah antara hasil 

pengukuran menggunakan urine dan pengukuran 

menggunakan darah disebabkan perlakuan yang 

kurang benar pada sampel urine, misalnya takaran 

urine atau benedict untuk sampel yang tidak sesuai 

dengan ketentuan. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan 

dengan tahap pengujian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Hasil pengukuran dengan alat ukur kadar gula 

darah non-invasive ini memiliki tingkat error 

sebesar 3,01% dan tingkat keakuratan sebesar 

96,99% dengan pembanding menggunakan alat 

ukur kadar gula darah invasive yang dijual 

dipasaran bukan dengan hasil pengujian 

laboratorium. Sehingga kadar gula yang terukur 

bukan merupakan nilai kadar gula darah yang 

sebenarnya. Namun masih bisa digunakan untuk 

pengukuran kadar gula darah secara kasar. 

 

2. Sistem yang digunakan untuk sensor berupa 

sensor inframerah sebagai pengirim sinyal dan 

sensor photodioda sebagai penerima sinyal.  
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Abstrak - Lakso adalah makanan sejenis mi yang diberikan bumbu dengan kuah santan yang berwarna kuning. 

Kandungan lakso bisa memberikan rasa kenyang bagi orang yang mengkonsumsinya karena umumnya terbuat 

dari tepung beras ( beras yang digiling menjadi tepung ). Berdasarkan data yang didapat melalui survey ke 

pembuat lakso, biasanya lakso bertahan 2 hari karena kondisi basah . Setelah itu lakso tidak layak lagi untuk 

dimakan”. Maka dari itu dibutuhkan alat pengering lakso, untuk mengawetkan  lakso. Tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang dan membangun mesin pengering yang mampu mengeringkan lakso dengan kapasitas  4Kg, 

mampu mengeringkan lakso hingga mengurangi kadar air basah sebesar 70% dan warna lakso tidak berubah. 

Dalam proses pengeringan lakso  menggunakan 2 metode pengeringan yaitu tray dan rotary drayer, dimana 

sistemnya berupa rak yang diisi lakso dan rak tersebut berputar dengan sistem pemanas menggunakan kompor 

dan suhunya bisa diatur secara manual. Berdasarkan hasil pengeringan lakso yang telah dilakukan suhu yang 

dibutuhkan untuk mengeringkan lakso yaitu suhu 50°-70° dengan tingkat kekeringan 70 % dan warna lakso tidak 

berubah. 

Kata kunci: pengering, lakso, suhu, tray dan rotary drayer. 

Abstract - Lakso is a kind of noodle food that is seasoned with coconut milk sauce. The content of lakso can 

provide a sense of satiety for people who consume it because it is generally made from rice flour (rice that is 

ground into flour). Based on data obtained through surveys to lakso makers, usually lakso survive 2 days due to 

wet conditions. After that lakso is no longer feasible to eat. " Therefore it takes a littler dryer, to preserve lakso. 
The purpose of this research is to design and build drying machine that can drain lakso with 4Kg capacity, able 

to dry lakso to reduce the moisture content by 70% and the color of lakso unchanged. In the process of drying 

lakso using 2 methods of drying the tray and rotary drayer, where the system is a shelf filled with lakso and the 

shelf rotates with a heating system using a stove and the temperature can be set manually. Based on the result of 

drying lakso that has been done the temperature required to dry the lakso temperature is 50 ° -70 ° with 70% 

dryness level and the color of lakso unchanged. 

 

Keywords: dryer, lakso, temperature, tray and rotary drayer 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Lakso merupakan salah satu makanan khas dari pulau 

Bangka, Indonesia. Lakso itu sendiri adalah makanan 

sejenis mie yang diberikan bumbu dengan kuah santan 

yang berwarna kuning mengandung ikan. Bahan 

adonan lakso merupakan campuran Tepung Beras 2 

kg, Sagu,2 kg dan  Air 1 liter . Sedangkan teknis 

pembuatannya, adonan yang sudah jadi ditekan 

dengan alat pengepres, kemudian dibentuk seperti mie 

berwarna bening dan sedikit keputih-putihan. 

 

Pada umumnya lakso setelah di buat langsung 
dimakan, dan jangka waktu untuk bisa dikonsumsi 

paling lama adalah 2 hari, setelah itu, lakso tidak layak 

lagi untuk dimakan. 
 

Produksi lakso semakin meningkat dan berkembang 

seiring banyaknya permintaan konsumen dari luar 

Bangka. Dengan keterbatasan waktu kadaluarsa dan 

stok yang tersedia dari lakso itu sendiri, maka 

dibutuhkan alat pengering lakso untuk mengawetkan 

lakso agar lakso bisa dipasarkan keluar pulau Bangka. 

 

Pengeringan merupakan salah satu proses pengolahan 

pangan yang sudah lama dikenal. Tujuan dari proses 

pengeringan adalah  menurunkan kadar air sehingga 
bahan menjadi lebih awet, mengurangi volume bahan 

sehingga memudahkan dan menghemat biaya 
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pengangkutan, pengemasan dan penyimpanan.  Prinsip 

utama proses pengeringan adalah pengeluaran air dari 

bahan akibat proses pindah panas yang berhubungan 

dengan adanya perbedaan suhu antara permukaan 

produk dengan permukaan air pada beberapa lokasi 

dalam produk. Ukuran bahan yang akan dikeringkan 

dapat mempengaruhi kecepatan waktu pengeringan. 

Semakin kecil ukuran bahan akan semakin cepat 

waktu pengeringannya. Hal ini disebabkan bahan yang 

berukuran kecil memiliki luas permukaan yang lebih 

besar sehingga memudahkan proses penguapan air 
dari bahan..[1] Dalam pengeringan ada 2 metode, 

yaitu: Pengeringan secara alami (dijemur di bawah 

terik matahari) dan Pengeringan dengan alat 

pengering. Pada proses pengeringan lakso, 

membutuhkan sumber panas terus-menerus, dan tidak 

memungkinkan hanya bergantung pada sumber panas 

alam (matahari) dikarenakan cuaca tidak bisa 

diperkirakan. Selain itu juga membutuhkan waktu 

yang sangat lama, sehingga dibutuhkan sumber panas 

setiap saat. 

 
Ada banyak jenis pengeringan menggunakan alat, 

namun dalam tugas akhir ini hanya 2 jenis 

pengeringan yang digunakan yaitu tray dryer dan 

rotary dryer.[2] 

 

Dengan menggunakan 2 jenis pengeringan ini, maka 

kami menggambil judul proyek akhir “Rancang 

Bangun Mesin Pengering Lakso Dengan Metode Tray 

dan Rotary Drying Kapasitas 4 kg”, dengan harapan 

dapat membantu mengawetkan lakso agar dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di luar Bangka 
Belitung  tanpa mengurangi kualitas lakso tersebut. 

 

Dari  uraian di atas, munculah Rumusan masalah 

sebagai berikut:Bagaimana merancang dan membuat 

mesin pengering lakso yang tidak bergantung pada 

panas matahari dengan kapasitas 4 kg dengan warna 

tidak berubah, dan metode pengeringan apa yang 

digunakan hingga tingkat kekeringan mencapai 70%. 

 

Dengan mengacu rumusan masalah di atas, tujuan 

dibuatnya rancang bangun mesin pengering lakso ini 

adalah untuk Mengeringkan lakso 70%, dan 
mengeringkan lakso dengan warna tidak berubah 

dengan menggunakan system Tray dan rotary draying. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Lakso  

Lakso adalah makanan khas makanan Bangka 

Belitung, lakso merupakan makanan sejenis mi 

berkuah santan kuning yang yang terbuat dari ikan 

segar dengan serpihan daging ikan yang gurih enak. 

Sedangkan bahan adonan lakso merupakan campuran 
dari Tepung Beras 2 kg , Sagu ,2 kg dan  Air 1 liter . 

Sedangkan teknis pembuatannya: adonan yang sudah 

jadi ditekan dengan alat pengepres, kemudian langsug 

di rebus dengan air mendidih, lalu di angkat. Lakso 

tersebut berbentuk seperti mi berwarna bening dan 

sedikit tagak putih. Pada umumnya lakso setelah di 

buat langsung dimakan, dan jangka waktu untuk 

dikonsumsi paling lama adalah 2 hari. Setelah itu 

lakso tidak layak lagi untuk dimakan karna sudah basi 

atau berjamur. 

 

2.2 Pengeringan 

Pengeringan merupakan suatu cara untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air 

dari suatu bahan dengan menggunakan energi panas. 
Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih 

tahan lama disimpan dan volume bahan menjadi lebih 

kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang 

pengangkutan dan pengepakan, disisi lain pengeringan 

menyebabkan sifat ruang mengalami perubahan, 

penurunan mutu dan memerlukan penanganan 

tambahan sebelum digunakan yaitu dehidrasi. [3] 

 

 Alat Pengering 

Alat yang digunakan untuk menghasilkan lakso yang 

lebih tahan lama adalah dengan cara membuat alat 
pengering. Pengeringan merupakan salah satu proses 

pengolahan pangan yang sudah lama dikenal. Tujuan 

dari proses pengeringan adalah  menurunkan kadar air 

bahan sehingga bahan menjadi lebih awet, 

mengecilkan volume bahan sehingga memudahkan 

dan menghemat biaya pengangkutan, pengemasan dan 

penyimpanan 

 

Prinsip utama pengeringan adalah pengeluaran 

air dari bahan akibat proses pindah panas yang 

berhubungan dengan adanya perbedaan suhu antara 
permukaan produk dengan permukaan air pada 

beberapa lokasi dalam produk. Ukuran bahan yang 

akan dikeringkan dapat mempengaruhi kecepatan 

waktu pengeringan. Semakin kecil ukuran bahan akan 

semakin cepat waktu pengeringannya. Hal ini 

disebabkan bahan yang berukuran kecil memiliki luas 

permukaan yang lebih besar sehingga memudahkan 

proses penguapan air dari bahan. 

 

Secara fungsional mesin pengering lakso ini dirancang 

terdiri dari sistem pengering, kompor gas , motor 

listrik , dan transmisi. Masing-masing berfungsi 
sebagai berikut : Sistem pengering merupakan sistem 

terpenting yang berfungsi untuk mengering lakso 

hingga lakso yang dikeringkan bisa bertahan lama. 

Pada sistem ini terdapat sebuah thermometer yang 

berfungsi alat untuk mengetahui suhu yang dipakai 

dalam proses pengeringan dan juga sebuah rak-rak 

yang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk 

menampung lakso yang ingin dikeringkan.berdasarkan 

literatur yang didapat untuk mengeringkan makanan  

dengan warna tidak berubah dengan menggunakan 

suhu  50 °- 70 °. pada pengeringan dengan suhu 50°C 
lebih baik dibanding suhu 60°C dan 70°C, karena 

pada suhu 60°C dan 70°C terjadi reaksi 

pencoklatan.[4]  
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2.3 Metode pengeringan yang digunakan. 

 Batch Tray Dryer (Batch Drying) 

Metode batch merupakan metode tray drying yang 

paling sederhana. Tray dryer terdiri dari bilik 

pemanasan yang terbuat dari kayu atau logam-logam 

tertentu. Tray kolom yang telah dimasukkan material 

yang ingin dikeringkan kemudian di letakkan secara 

bersusun dalam kolom. Setelah ruangan ditutup, maka 

udara panas dialirkan ke dalam ruang pemanas hingga 

semua bahan menjadi kering. 
 Udara panas yang masuk dari sebelah bawah ruang 

menyebabkan material yang ada kolom yang paling 

bawah menjadi yang paling pertama kering. Setelah 

tenggat waktu tertentu, tray akan dikeluarkan dan 

material yang telah kering diambil. Material lain yang 

ingin dikeringkan dimasukkan dan prosedur terjadi 

berulang-ulang. 

 

 Rotary Dryer 

-Pengering rotary dryer biasa digunakan untuk 

mengeringkan bahan yang berbentuk bubuk, granula, 

gumpalan partikel padat dalam ukuran besar. 
Pemasukkan dan pengeluaran bahan terjadi secara 

otomatis dan berkesinambungan akibat gerakan 

vibrator, putaran lubang umpan, gerakan berputar dan 

gaya gravitasi. Sumber panas yang digunakan dapat 

berasal dari uap listrik, batubara, minyak tanah dan 

gas. Debu yang dihasilkan dikumpulkan oleh scrubber 

dan penangkap air elektrostatis. [5] 
 

2.4 Motor Listrik 

Motor listrik adalah alat untuk mengubah 

energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor 

listrik tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. 

Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga 

listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektro 

magnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa : kutub-

kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak 

dan kutub-kutub tidak senama, tarik-menarik. Maka 

kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan 
sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat 

berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan 

yang tetap. 

 

2.5 Elemen Mesin 
Pada elemen mesin ini meliputi beberapa hal 

yaitu:  

- Elemen Pengikat 

- Elemen Pendukung 

- Elemen Transmisi 

- Elemen Penunjang 
- Perawatan  

- Operational Plan (OP) 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Metode Perancangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 

menyusun kegiatan-kegiatan dalam bentuk Diagram 

alir (flow chart), dengan tujuan agar tindakan yang 

dilakukan lebih terarah dan terkontrol sehingga target-

target yang diharapkan dapat tercapai. Diagram alir 

pada kegiatan proyek akhir ini ditunjukkan oleh 

Gambar 1. berikut ini. 

 
Gambar 1. Diagram alir metodologi perancangan 

 

3.2 Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan untuk mencari data yang 

akan mendukung penelitian. Adapun pengumpulan 

data yang penulis lakukan yaitu : 

 Survey 

Survey Pada penelitian ini, survei dilakukan di 

home industri kelas menengah pengolahan lakso di 
di simpang Cokro, Sungailiat. Dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi dan keluhan pada 

pengolahan serta masukan-masukan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.  

 Percobaan 

Untuk mempermudah dalam pembuatan mesin 

dilakukan eksperimen atau pengujian secara 

langsung pada lakso untuk mendapatkan data 

mengenai  massa pada lakso. Dalam eksperimen 

ini peralatan yang digunakan adalah Timbangan, 

Oven, dan Lakso Basah. 

 Studi Literatur 
Dalam melengkapi data dalam penulisan makalah 

ini, dikumpulkan data-data dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Mulia Astuti 

“teknik mempertahankan mutu lobak (raphanus 

sativus) dengan menggunakan alat pengering” (sri 

mulia astuti, teknik pertanian) . 

 

Untuk menunjang pembuatan mesin ini dilakukan 

pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang 

terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas. 

Sumber-sumber tersebut berasal dari internet, data-
data tersebut diambil dari sumber yang telah ada. 

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, diolah dan 
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dianalisa untuk menentukan dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan industri usaha kecil menengah 

pengolahan makanan lakso.Kemudian diolah dan 

didapat hasilnya adalah untuk mempermudah proses 

pengeringan lakso pada homeindustry tersebut, maka 

perlu dibuat mesin pengering lakso. 

 

3.3 Pembuatan Konsep dan Proses Perancangan 

Dalam merancang mesin mesin pengering laksoini 

dilakukan tahap-tahapan perancangan dengan tujuan 

untuk mempermudah dalam melakukan perancangan, 
seperti terlihat pada Gambar 2.diagram alir berikut. 

 
Gambar 2. Diagram alir tahapan perancangan 

 

Pada tahap ini juga akan dibuat beberapa konsep atau 

sketsa dari mesin berdasarkan pengumpulan data yang 

telah dilakukan. Semakin banyak konsep yang dapat 

dibuat, semakin baik. Hal ini disebabkan karena 

desainer dapat memilih alternatif-alternatif konsep. 

Konsep produk tidak diberi ukuran detail, tetapi 

hanya bentuk dan dimensi dasar produk. Pada tahap 

evaluasi setiap konsep produk dibandingkan dengan 
konsep produk lain, satu per satu secaraberpasangan 

dalam hal kemampuan memenuhi dan kemudian 

memberi skor pada hasil perbandingan lalu 

menjumlahkan skor yang diperoleh setiap konsep 

produk. Konsep produk dengan skor tertinggi adalah 

yang terbaik. 

 

Dari konsep yang terpilih akan dirancang komponen 

pelengkap produk. Perhitungan desain secara 

menyeluruh akan dilakukan, misalnya peerhitungan 

gaya-gaya yang bekerja, momen yang terjadi, daya 
yang dibutuhkan (pada transmisi), kekuatan bahan 

(material), pemilihan material, pemilihan komponen 

penunjang, faktor penting seperti faktor keamanan, 

keandalan, dan lain-lain. 

 

Gambar 3. di bawah adalah hasil dari rancangan 

mesin pengering lakso. 

 
Gambar 3. Hasil gambar rancangan mesin pengering 

lakso. 

 

Rancang bangun mesin pengering lakso kapsitas 4 kg 
mempunyai bagian utama terdiri dari. Pemanas,rak 

,penggerak ,rangka dan Cover.untuk sistem kerangka 

plat yang digunakan yaitu plat besi siku dengan 

ukuran 30mm x 30mm dan untuk cover menggunakan 

plat alumunium dengan tebal 0,8- 1 mm untuk poros 

dan rak menggunakan alumunium .setelah itu sistem 

penggerak menggunakan motor listrik ac.dimana 

motor listrik mengerakan poros sehingga rak ikut 

berputar sesuai dengan penggerakan motor listrik. 

 

3.4 Pembuatan Alat / Fabrikasi 
Setelah rancangan telah selesai maka dilanjutkan ke 

proses permesinan. Pembuatan alat yang telah 

dianalisis dan dihitung berdasarkan hasil tahapan 

perancangan sehingga mempunyai arah yang jelas 

dalam proses pembuatannya. 

 

Proses permesinan yang dilakukan dalam pembuatan 

bagian-bagian menggunakan mesin milling, 

welding,Gerinda. Adapun proses permesinan pada 

pembuatan komponen adalah sebagai berikut: 

1. Proses Milling dan Drilling 

Untuk membuat lubang poros pada kopling, alur 
pasak poros, dan lubang poros. 

2. Proses Welding 

Untuk pembuatan kontruksi rangka 

3. Proses Gerinda 

Untuk menghaluskan hasil dari Welding. 

 

3.5 Perakitan (Assembling) 

Proses perakitan adalah proses penggabungan 

komponen-komponen dalam suatu bentuk yang saling 

mendukung sehingga terbentuk mekanisme kerja 

sesuai dengan yang diinginkan. Proses perakitan 
mesin dilakukan setelah proses permesinan dilakukan 
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selanjutnya dengan memasang dan merakit semua 

komponen yang telah dibuat, baik komponen utama, 

komponen pendukung, maupun komponen standar 

menggunakan metode penyambungan secara 

permanen dan non permanen. Hasil perakitan rancang 

bangun mesin pengering lakso dapat dilihat pada 

gambar 4 dan 5 di bawah ini: 

 
Gambar 4. Hasil Rancang Bangun Mesin Pengering 

Lakso 

 

 
(a )                                          ( b ) 

 

 
 

  ( c )                                           ( d ) 

 
Gambar 5. Bentuk& Subsystem Mesin; (a) Unit Rak, 

(b) Unit Cover, (c) Sistem Transmisi Daya , (d) Sistem 

Pemanas. 

 

3.6 Sistem Kerja  
Mesin pengering lakso yang dirancang ini, energi 

masukkanya berasal dari energi listrik sebagai 

penggerak dan material masukkan berupa lakso basah, 

keluaran dari mesin tersebut berupa putaran, panas 

dan lakso kering.Lebih jelasnya lihat gambar6& 7. 

 

 
 
Pengujian mesin pengering lakso dilakukan secara 

berulang .mulai dari melihat putaran rak hingga sistem 

pemanas berfungsi atau tidak.tujuan melakukan 

pengujian secara berulang untuk melihat apakah mesin 

yang dirancang berfungsi sesuai keinginan atau tidak. 

Jika mesin tersebut tidak bekerja secara optimal maka 

dilakukan perbaikan dengan cara modifikasi dan 

pengumpulan data.setelah dilakukan pengujian pada 

mesin pengering lakso hasil  putaran motor listrik dan 

poros  yaitu 30 rpm , suhu  yang  digunakan untuk 

kualitas hasil lakso terbaik dengan suhu    50 º  waktu 
pengeringan selama 6 jam dengan lakso basah 

dikeringkan 2 kg dengan tingkat kekeringan 70 %. 

Data dan hasil uji coba mesin pengering lakso dapat 

dilihat pda tabel 1 dan 2 di bawah ini: 

 

Tabel 1.Data uji coba 

 
 

Tabel 2.Hasil Uji Coba Pengeringan 

 
Dengan mengecilnya ketebalan lakso basah dapat 

mengeringkan lakso lebih cepat dan tingkat 
kekeringan merata. Lakso yang telah kering dapat di 

kukus kembali menjadi lakso basah dan siap untuk di 

saji. 

 
4. KESIMPULAN 

Mesin pengering lakso ini di rancang dengan 2 sistem 

pengering yaitu tray dryer dan rotary dryer dimana 

mesin yang dibuat dapat mengeringkan lakso lebih 

cepat dibanding proses pengeringan dengan 
menggunakan panas matahari. Setelah uji coba waktu 

rata-rata yang dibutuhkan untuk proses pengeringan 2 

Gambar  7. Diagram black box/Diagram fungsi 

Gambar 6. System Kerja Mesin Pengering Lakso 
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Kg lakso adalah 6 jam dan hasil pengeringan menjadi 

600 gram. 

 

Tingkat kekeringan lakso setelah di uji coba rata-rata 

sampai 70% dengan warna tidak berubah. 
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Abstrak - Penyeleksian berat produk farmasi pada industri kecil saat ini menggunakan penyeleksian berat secara 

manual sehingga memerlukan waktu, tenaga dan sangat tidak efektif. Disamping itu penimbangan berat dan 

penyortiran berat sering tidak akurat, hal ini dikarenakan banyaknya kesalahan dari operator penyeleksi barang 

tersebut. Dari alasan tersebut perlu dibuat suatu peralatan check weigher yang dapat menimbang barang farmasi 

tersebut dan menyortir sesuai dengan set poin yang ditetapkan oleh user tersebut. Metodologi dalam penelitian 

ini adalah produk masuk ke penimbang, pembacaan berat produk dibandingkan dengan data produk yang 

menjadi acuan, apabila benda tersebut beratnya sesuai maka berat tersebut dinyatakan oke, apabila tidak sesuai 

maka akan di reject. Pengujian dilakukan dengan cara pengambilan data berat  kemudian dibandingkan dengan 

timbangan  digital dan komunikasi antara arduino dan visual basic. Dari pengujian dapat disimpulkan bahwa 

penyortiran produk  farmasi dimulai dari berat 20 Gr sampai 500 Gr dengan tingkat ketelitian akurasi hingga 1% 

, hasil pembacaan mesin check weigher ditampilkan dalam bentuk Microsoft visual basic, dan pada pengujian 

rejector mencapai tingkat ketelitian hingga 1%. 

 

Kata kunci : Penyeleksian Berat, Industri Farmasi, Akurasi 

 

Abstract - Weight selection of pharmaceutical products in small industries today uses manual heavy selection 

that takes time, effort and is not very effective. Besides, weight weighing and weight sorting are often inaccurate 

due to the number of errors of the selection operators. From that reason it is necessary to make a check weigher 

equipment that can weigh the pharmaceutical goods and sort according to the set points specified by the user. 

The methodology in the final project work is the product of entry into the weighing, the weight reading of the 

product compared with the reference product data, if the object is weighing accordingly then the weight is 

declared okay, otherwise it will be rejected. Testing is done by taking heavy data then compared with digital 

scales and communication between arduino and visual basic. From the test it can be concluded that the 

pharmaceutical product sorting starts from 20 Gr to 500 Gr with accuracy level of up to 1%, the result of reading 

weigher is shown in Microsoft visual basic, and the rejector test reaches the level of accuracy up to 1%. 

 

Keywords: Heavy Detection, Pharmaceutical Industry, Accuracy 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam dunia industri farmasi berat 

merupakan Namun keberadaan alat yang mempunyai 

efisiensi waktu dan keakuratan yang baik di dunia 

produksi jarang ditemui terkecuali di perusahaan-

perusahaan besar yang mempunyai budget besar serta 

brand-brand yang telah terkenal di kalangan 

masyarakat. Salah satunya adalah mesin check 

weigher yang kadang di gunakan untuk industri 

tertentu saja. 

Berdasarkan pengamatan di berbagai 

perusahaan industri farmasi mesin check weigher 

hanya digunakan industri-industri tertentu saja 

dikarenakan industri-industri besar mempunyai target 

produksi yang besar setiap harinya serta harga dari 

mesin check weigher yang cukup mahal. 

Dari permasalahn tersebut, maka lahirlah ide 

untuk membuat mesin check weigher dengan harga 

yang lebih murah dengan keakuratan yang sama 

dengan mesin check weigher di industri. Dengan 

menginput data menggunakan komputer, tampilan 

setting di LCD dan sistem database agar dapat 

menyimpan data berat benda yang akan di jadikan 

bahan ukuran. Dengan ini penelitian ini bertujuan 

membuat mesin check weigher dengan harga yang 

lebih murah dari mesin check weigher yang digunakan 

di industri. 

 

 

1.2. Metodologi 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi pada mesin Check weigher 

dengan menggunakan bahan metal. 
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 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol load 

cell, LCD, Motor servo yang semuanya 

ditampilkan di android menggunakan 

mikrokontroller arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian sensor load cell dilakukan dengan 

melakukan perbandingan dengan hasil nilai 

timbangan digital dan hasil pembacaan load 

cell. 

- Pengujian visual basic dilakukan pada 

hubungan komunikasi antara arduino dan 

microsoft visual basic. 

- Pengujian rejector dilakukan pada pensortir 

berat pada mesin check weigher. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Mesin check weigher 

  Check wheiger merupakan suatu alat yang 

digunakan di industri farmasi yang bekerja secara 

otomatis atau manual untuk memeriksa berat dari 

komoditas/barang sesuai dengan standard secara cepat 

dan tepat. Dengan mesin check weigher maka 

dipastikan bahwa berat produk sesuai dengan yang 

tercantum di dalam kemasannya. Biasanya check 

weigher ditemukan dalam akhir proses produksi dan 

digunakan untuk memastikan setiap komoditas/barang 

berada dalam berat tertentu. Setiap barang yang 

melebihi batas dari ketentuan berat yang ditetapkan 

akan diseleksi secara otomatis oleh mesin 

   Mesin check weigher ini sangat sering 

digunakan di dunia industri farmasi. Secara umum alat 

ini menggunakan system sortir benda. Check weigher 

ini dikenal juga sebagai weighers belt , timbangan di-

motion, conveyor scale, timbangan dinamis, dan skala 

in-line Keuntungan mesin Check Weigher 

1. Menjaga mesin pengisi tetap beroperasi secara 

sinkron 

2. Menghemat material, sehingga menghasilkan lebih 

banyak produk dan keuntungan 

3. Meningkatkan proses produksi  efisiensi peralatan 

4.  Menghemat  biaya  tenaga kerja dan  staf 

5.  Mengurangi produk yang ditolak dan pengerjaan 

ulang 

 

2.2 Sensor Load Cell 

 Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang 

untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban, 

sensor load cell umumnya digunakan sebagai 

komponen utama pada sistem timbangan digital dan 

dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang 

berfungsi untuk menimbang berat dari truk 

pengangkut bahan baku, pengukuran yang dilakukan 

oleh Load Cell menggunakan prinsip tekanan [5]. 

 
Gambar 1 Bentuk fisik load cell [5] 

 

2.3 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor DC 

dengan sistem umpan balik tertutup di mana posisi 

rotor-nya akan diinformasikan kembali ke rangkaian 

kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini 

terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer 

berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran 

servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo akan 

diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui 

kaki sinyal dari kabel motor servo [3]. 

 
Gambar 2 Motor Servo 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembahasan  

Adapun cara kerja sistem ini adalah dengan cara 

pembacaan output dari load cell, apabila produk benda 

yang diukur beratnya sesuai dengan berat produk 

benda yang menjadi acuan yang  sudah di simpan di 

dalam visual basic, maka rejector 1 akan mengarahkan 

produk ke box oke yang berisi produk dengan berat 

yang sesuai. Jika produk benda yang diukur beratnya 

melebihi atau kurang dari berat benda yang menjadi 

acuan di visual basic, maka rejector 2 akan 

mengarahkan produk ke box reject yang berisi produk 

dengan berat yang tidak sesuai dengan acuan di visual 

basic. berikut adalah gambar blok diagram 

(Flowchard) pada cara kerja mesin check weigher. 
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Gambar 3 Flowchart sistem  kerja mesin check 

weigher 

 

3.2 Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan pada rangkaian sensor load 

cell dengan membandingkan berat pada timbangan 

benda dan mesin check weigher. 

Tabel hasil pengujian timbangan pada mesin 

check weigher untuk produk farmasi dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Tabel 1 Tabel hasil pengujian 

No 
Nama 

produk 

Hasil Pembacaan 

% 

error 
Timbangan 

Digital 

Hasil 

Load 

Cell 

1 
Telon 

lang 
74 73 1% 

2 Viks 44 45 1% 

3 
Tolak 

angin 
225 224 0,4% 

4 Strepsil 327 326 0,3% 

5 Promag 112 111 1% 

6 
Tropican

a slim 
432 430 0,2% 

 

Dari pengujian dengan menggunakan produk 

menghasilkan hasil toleransi yang baik yaitu 1%, 

dengan range pembacaan yang lebih cepat dari 

pembacaan timbangan digital. 

 Dari data diatas dapat dihitung persentase 

error dari pengujian. Berikut perhitungan error: 

- Data dengan berat maksimal 500 gr 

-  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
|

× 100% 

 

error = |
500gr − 500gr

500gr
| × 100% 

error   = 0 %  

 

error = 0%Data dengan berat maksimal < 500 gr 

 

error = |
nilai timbangan − nilai pengukuran

nilai timbangan
| × 100% 

 

error = |
315gr − 313gr

315gr
| × 100% 

error = 0.6 % 

 

Analisa 

 Dari pengujian secara keseluruhan mesin 

Check Weigher secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa mesin check weigher adalah mesin pensortir 

berat dengan akurasi yang sangat baik yaitu 1%, 

penyebab system mesin check weigher tidak presisi 

dikarenakan mekanik load cell harus benar benar 

presisi guna mendapatkan nilai pembacaan yang baik. 

Pada rejector mesin check weigher menerima 

pengiriman data dari visual basic ke arduino sehingga 

rejector bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

pembacaan nilai load cell. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan 

Dari pembuatan proyek akhir mesin check weigher 

ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Mesin check weigher dapat mensortir berat produk 

minimal 20 Gr dan berat maksimal 500 Gr dengan 

tingkat ketelitian yang mencapai akurasi hingga 0% 

yang diperuntukan hanya untuk industri farmasi. 

2. Check Weigher menggunakan software berbasis 

Microsoft Visual Basic yang terkoneksikan dengan 

arduino mega dan load cell , dan dengan penggunaan 

ini dapat meminimalisirkan biaya penggunaan Human 

Machine Intreface (HMI) 

3. Mesin check weigher menggunakan sistem 

conveyor, dimana dengan metode ini produk tidak 

perlu lagi ditimbang secara manual ataupun dengan 

metode sampling. Dengan penggunaan sistem ini 

dapat menimbang langsung pada line conveyor ini 

sangat berguna untuk mengefisiensi waktu produksi. 

 

4.2 Saran 

 Dari hasil proyek akhir ini disadari masih 

banyak kekurangan, maka saran untuk kedepannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk kedepanya, kapasitas berat Mesin Check 

Weigher akan di tingkatkan dengan kapasitas 

maksimalnya lebih dari 500 Gr namun tetap berjalan 

sesuai fungsinya. 

2. Mesin Check Weigher ini belum bisa dijalankan 

secara continue, diharapkan kedepanya mesin ini akan 

dikembangkan agar dapat dijalankan secara continue. 
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3. Dikembangkan sistem tampilan yang dapat 

menghitung jumlah produk yang disortir. 

 

DAFTAR REFERENSI 
 
[ 1 ]. Automation Indo, Mengenal Check Weigher [Online], 

diakses pada 28Juli 2017,  Available:   

http://www.automationindo.com/article/309/. 
[ 2 ]. Daeng Echa, Mengenal dan memahami Arduino Mega 

2560 [Online], diakses pada 28 Juli 2017, Available: 

http://www.academia.edu/14716220/  
[ 3 ]. Efendi Ilham, Pengertian dan kelebihan Arduino Mega 

2560 [Online], diakses pada 28 Juli 2017, Available: 

https://www.it-jurnal.com /pengertian-dan-kelebihan-
arduino/. 

[ 4 ]. Sulistiowaty Niswari, Muntini Melania Suweni, 

“Karakteristrik dan Kalibrasi Akuisisi Data pada Sensor 

Massa  Dengan Menggunakan ADC 16 Bit”, Seminar 

Nasional Pascasarjana XI-ITS, Institut Teknologi 

Sepuluh November, Surabaya. 
[ 5 ]. Imam Suhendra, Wahyu Setyo Pambudi, “Aplikasi Load 

Cell Untuk Otomatisasi Pada Depot Air Minum Isi 

Ulang”, Jurnal Sains dan TeknologiI, vol. 1, no. 1, pp. 
11-15,2015. 

[ 6 ]. Indoware, Data sheet HX711 Load Cell [Online], 

diakses pada 28 Juli 2017 Available: http://indo-
ware.com/data-sheet-hx7111-loadcell. 

[ 7 ]. Putu Nopa Gunawan, Rankaian Listrik dan Rangkaian 
Logika Power Suply [Online], diakses pada 28 Juli 2017 

Available: 

https://ikabuh.files.wordpress.com/2012/02/power-
supply.pdf. 

[ 8 ]. Adafruit, 5V 1.5A Linear Voltage Regulator - 7805 TO-

220 diakses pada 28 Juli 2017, Available: 
https://www.adafruit.com/product/2164. 

[ 9 ]. Zona Elektro, Pengertian dan Karakteristik Motor DC 

diakses pada 28 Juli 2017, Available: 
http://zonaelektro.net/motor-dc. 

 

 
 

 
 

234

http://www.academia.edu/14716220/Arduino_Mega2560
http://indo-ware.com/data-sheet-hx7111-loadcell
http://indo-ware.com/data-sheet-hx7111-loadcell
available:%20https://ikabuh.files.wordpress.com/2012/02/power-supply.pdf
available:%20https://ikabuh.files.wordpress.com/2012/02/power-supply.pdf
available:%20https://ikabuh.files.wordpress.com/2012/02/power-supply.pdf


RANCANG BANGUN MESIN PEMOTONG KERIPIK SUKUN 

MULTIGUNA 

 

Sugiyarto,M.T
1)

, Adhe Anggry,M.T
2)

, Rakil
3)

,Wahyu Qodriansyah
4)

,Wahyu Setyadi
5) 

Jurusan Teknik Mesin – Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Kawasan Industri 

Airkantung, Sungailiat, email:- 

Abstrak 

Buah sukun adalah buah yang dapat diolah menjadi cemilan seperti keripik. Selain buah sukun sebagai bahan 

baku terdapat pilihan bahan baku lain ketika buah sukun sedang tidak dalam masa panen. Seperti, singkong, ubi 

ungu dan ubi kuning. Berdasarkan survei yang dilakukan di Kabupaten Bangka tepatnya didesa Bakam terdapat 

seorang produsen keripik sukun. Proses pengolahan buah sukun menjadi keripik melalui beberapa tahapan 

yaitu pengupasan kulit, pemotongan, perendaman, penggorengan dan pembungkusan. Metode pemotongan buah 

sukun yang dilakukan saat ini masih dilakukan secara manual yaitu dengan alat bantu berupa pisau yang dirakit 

di rangka kayu sebagai pemotong buah sukun tersebut. Produsen sendiri dapat memperoses 60 kg buah sukun 

dalam waktu 1,5 jam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun mesin pemotong 

keripik sukun multiguna yang mampu memotong keripik sukun dengan kapasitas 60 kg/jam. Dan juga dapat 

memproses bahan baku lain seperti singkong dan ubi, dengan ketebalan hasil potongan yang dapat diatur. 

Tahapan-tahapan dalam pembuatan mesin pemotong keripik sukun multiguna ini dimulai dari indentifikasi 

masalah (survei lapangan, eksperimen dan study literature), perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

perancangan, pembuatan alat, perakitan, uji coba, analisis dan perawatan, kesimpulan. Berdasarkan hasil uji 

coba yang telah dilakukan, mesin mampu memotong. 

Kata kunci: Buah sukun, keripik, multiguna, pemotongan. 

Abstract 

Breadfruit is a fruit that can be processed into a snacks such as chips. In addition to breadfruit as a raw 

material there is a choice of other raw materials when breadfruit is not in the harvest. Such as cassava, purple 

sweet potato and yellow sweet potato. Based on a survey conducted in Bangka district precisely in Bakam 

village there is a producer of breadfruit chips. The processing of breadfruit into chips through several stages of 

skin peeling, cutting, soaking, frying and wrapping. The method of cutting breadfruit nowadays is still done 

manually that is with a tool in the form of a knife assembled in the wooden frame as the breadfruit cutter. 

producer themselves can process 60 kg of breadfruit fruit within 1.5 hours. The purpose of this research is to 

design and build multipurpose breadfruit chips cutters machine that can cut the breadfruit chips with a capacity 

of 60 kg/hour. And also can process other raw materials such as cassava and sweet potato, with an adjustable 

cutting thickness. The stages in making multipurpose breadfeed cutters machine are started from identifying 

problems(study literature and field study), Formulation of problem and purpose of research, design, tool 

making, assembling, trial, analysis and maintenance, conclusion. Based on the results of trials that have been 

done, the machine is able to cut the breadfruit chips with 4 mm thick. 

Keywords: Breadfruit, chips, multipurpose, cutting. 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini, perkembangan industri di 

Bangka Belitung sedang berkembang, khususnya 

industri rumah tangga. Seperti industri pembuatan 

keripik sukun. Permintaan pasar yang sangat besar 

terhadap keripik sukun khususnya di Bangka dan 

sekitarnya  memberi peluang yang sangat besar bagi 

perkembangan industri rumah tangga pembuatan 

keripik sukun. Industri ini juga didukung dengan 

produksi buah sukun di pulau Bangka sekitar ± 12 ton 

pertahun (dengan masa panen dibulan Juni, Juli dan 

Agustus), dari 6 Kabupaten/Kota yang ada di pulau 
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Bangka buah sukun dapat dijumpai pada 3 

Kabupaten/Kota yaitu: Kab. Bangka: Sungailiat dan 

Belinyu, Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka Barat: 

Muntok. Namun industri rumah tangga yang 

memanfaatkan dan mengolah buah sukun menjadi 

keripik masih sedikit. Hal ini disebabkan pembuatan 

keripik sukun membutuhkan keterampilan khusus dan 

usaha yang sangat besar. Pembuatan dan pengolahan 

keripik sukun berpotensi untuk dikembangkan lagi 

khususnya dalam hal perencanaan dan pengelolahan 

produksi. Untuk melihat pembuatan dan pengelolahan 

keripik sukun penulis melakukan survei dari produsen 

keripik sukun merek dagang Keripik RIZKI yang 

terletak di Desa Bakam Kabupaten Bangka. Menurut 

keterangan produsen, dalam proses pemotongan masih 

terdapat kendala yaitu tebal potongan yang tidak 

sama, hasil potongan yang masih pecah dalam proses 

pemotongan masih menggunakan alat bantu secara 

manual dan kerangka alat bantu terbuat dari kayu. 

Dalam proses pemotongan buah sukun tersebut 

memerlukan banyak waktu dan tenaga sehingga 

mengakibatkan timbulnya faktor kelelahan karena 

dilakukan secara berkelanjutan dan juga dikerjakan 

dalam kapasitas banyak. Selain itu ukuran hasil 

potongan dengan ketebalannya tidak teratur serta hasil 

potongan yang kadang pecah. Produsen berkata kalau 

potongan ideal keripik yang diinginkan adalah 4 mm. 

Atas dasar pemikiran tersebut penulis 

berinisiatif membuat sebuah mesin yaitu mesin 

pemotong keripik sukun multiguna. Multiguna itu 

sendiri dimaksudkan adalah, buah sukun tersebut 

merupakan buah musiman. Oleh karena itu untuk 

mengatasi kendala buah sukun yang sifatnya 

musiman tersebut, maka multiguna di mesin itu 

dimaksudkan dapat memproses buah yang lain 

seperti, singkong, ubi ungu, ataupun ubi kuning. 

Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan suatu 

mesin tepat guna yang dapat menghemat, 

mempercepat, dan membantu suatu proses 

pemotongan buah sukun, serta memperhatikan 

faktor pengoperasian dan perawatan mesinnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang maka 

perumusan masalah proyek akhir Ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Rancang Bangun Mesin Pemotong 

Keripik Sukun Multiguna dengan kapasitas 60 

kg/jam? 

2. Bagaimana menghasilkan potongan keripik sukun 

dengan ketebalan 4 mm? 

3. Bagaimana menghasilkan potongan keripik sukun 

yang tidak pecah? 

 

1.3 Tujuan Proyek Akhir (PAR) 

Tujuan dari proyek akhir dari perumusan masalah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun mesin pemotong 

keripik sukun multiguna dengan kapasitas 60 

kg/jam. 

2. Menghasilkan potongan dengan ketebalan 4 mm. 

3. Menghasilkan potongan yang tidak pecah. 

 

2.     Landasan Teori 

2.1 Buah Sukun 

Artocarpus communis (sukun) adalah 

tumbuhan dari genus Artocarpus dalam famili 

Moraceae yang banyak terdapat di kawasan tropika 

seperti Malaysia dan Indonesia. Ketinggian tanaman 

ini bias mencapai 20 meter. Di pulau Jawa tanaman ini 

dijadikan tanaman budidaya oleh masyarakat. 

Buahnya terbentuk dari keseluruhan kelopak 

bunganya, berbentuk bulat atau sedikit bujur dan 

digunakan sebagai bahan makanan alternatif. Sukun 

bukan buah bermusim meskipun biasanya berbunga 

dan berbuah dua kali setahun. Kulit buahnya berwarna 

hijau kekuningan dan terdapat segmen-segmen petak 

berbentuk poligonal. Segmen poligonal ini dapat 

menentukan tahap kematangan buah sukun [1]. 

Bentuk buahnya bulat hingga cenderung lonjong. 

Warnanya hijau terang dan akan berubah menjadi 

kuning kecoklatan saat matang. Untuk beberapa 

varietas ketika matang berwarna oranye kemerahan. 

 

          Gambar 2.1 Buah sukun 

Buah sukun kaya dengan karbohidrat oleh 

karena itu cocok dijadikan makanan pokok. 

Sayangnya buah ini tidak bisa disimpan lama dalam 

keadaan segar. Bila disimpan pada suhu ruang buah 

ini hanya bisa bertahan sekitar 5 hari. Sukun bisa 
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disimpan lama apabila diolah terlebih dahulu. Buah 

sukun memiliki kandungan lemak yang rendah, bebas 

kolesterol dan tidak mengandung gluten. Indeks 

glikemik buah sukun lebih baik dibanding sumber 

pangan lain seperti kentang, beras dan gandum. 

Indeks glikemik merupakan angka yang menerangkan 

pengaruh makanan terhadap kadar gula darah. Buah 

sukun juga mengandung zat karotenoid seperti beta 

karoten dan lutein. Zat-zat tersebut berfungsi sebagai 

anti oksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas 

[2]. 

2.2 Dasar-Dasar Perancangan  

 Tahapan yang dilakukan untuk membuat 

rancangan yang baik harus melalui tahapan-tahapan 

dalam perancangan, sehingga dapat diperoleh hasil 

rancangan yang optimal sesuai yang diharapkan. 

2.2.1 Perancangan 

 Perancangan merupakan kegiatan awal dari 

suatu rangkaian dalam proses pembuatan produk. 

Perancangan produk yaitu sebuah proses yang berawal 

pada ditemukannya kebutuhan manusia akan suatu 

produk sampai diselesaikannya gambar dan dokumen 

hasil rancangan yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

produk. 

2.3 Perhitungan 

 Perhitungan adalah suatu proses untuk 

mengetahui ukuran-ukuran pada bagian mesin yang 

akan dibuat. 

2.3.1 Poros Transmisi 

 Poros transmisi lebih dikenal dengan sebutan 

shaft. Shaft akan mengalami beban puntir berulang, 

beban lentur berganti ataupun kedua-duanya. Pada 

shaft, daya dapat ditransmisikan melalui gear, belt 

pulley, sprocket rantai, dll [3]. Untuk merencanakan 

sebuah poros, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 

kekuatan poros. 

2.3.2  Kapasitas 

Adalah keluaran maksimum atau kemampuan 

berproduksi [4].(Artikata, 2017), dalam waktu 

tertentu. Untuk menghitung kapasitas yang akan 

ditargetkan maka menggunakan persamaan 2.1. 

 Q = m.n.z  

 n=
𝑄

𝑚.𝑧
…………………………...………...…..... (2.1)   

ket:  Q = kapasitas (kg/jam) 

  m = massa (kg) 

  n = rpm 

  z = jumlah mata potong [4]. 

2.3.3 Daya Motor 

  Adalah salah satu parameter dalam 

menentukan performa motor. Untuk menghitung daya 

motor yang digunakan berdasarkan persamaan 2.2. 

P = 
2.𝜋.𝑛

60
𝑇   

T = F.r   

 F=m.g ………………………...…………….….. (2.2) 

Ket: P = daya motor (watt) 

    n = rpm 

    T = torsi (Nm) 

     r = jari-jari pemotongan (m) 

    m= massa (kg) 

   g= gravitasi 

2.3.4 V-belt 

V-belt adalah sebuah produk power 

transmission terbuat dari karet dan mempunyai 

penampung trapesium. Tenunan, teteron dan 

semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk 

membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan 

pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk 

yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga 

lebar bagian dalamnya akan bertambah besar [5]. 

2.4 Elemen Mesin  

2.4.1 Elemen Pengikat  

Secara garis besar pengklasifikasian elemen pengikat 

ada dua macam : 

1. Elemen yang dapat dilepas, contoh baut-mur, 

pena, dan pasak. 

2. Elemen yang tidak dapat dilepas, contoh keling, 

perekat, solder dan las. 

2.4.2 Elemen Transmisi 

a. Puli dan Sabuk 

Sabuk penggerak adalah suatu peralatan dari mesin 

yang bekerjanya berdasarkan dari gesekan, melalui 

gesekan antara puli dan sabuk penggerak gaya 

melingkar dapat dipindahkan dari puli penggerak ke 

puli yang digerakkan, perpindahan gaya ini tergantung 

dari tekanan sabuk penggerak kepermukaan puli, 

maka ketegangan dari sabuk penggerak sangatlah 

penting dan bila terjadi slip maka kekuatan geraknya 

akan berkurang. Ukuran penampang sabuk 

ditunjukkan pada Gambar  2.2: 

 

Gambar 2.2 Ukuran penampang sabuk 

Sabuk atau tali di gunakan untuk mentransmisikan 

tenaga dari satu poros ke poros lain melalui puli yang 

mana berputar dengan kecepatan yang sama atau 
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berbeda. Jumlah tenaga yang ditransmisikan 

tergantung dari beberapa faktor: 

a.kecepatan pada sabuk 

b.kekencangan sabuk pada puli 

c.hubungan antara sabuk dan puli kecil 

d.kondisi pemakaian sabuk 

2.5 Proses Pemesinan 

 Proses pemesinan merupakan proses 

pembetukan suatu produk dengan pemotogan dan 

menggunakan mesin perkakas [6]. 

2.6 Operation Plan (OP) 

 Operational plan adalah suatu proses 

mempersiapkan pekerjaan atau kegiatan yang akan 

dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya [7]. 

Dalam pembuatan OP ada beberapa standar 

penomoran yang harus dilakukan, diantaranya :   

.... 01. Periksa gambar kerja dan benda kerja. 

.... 02. Setting mesin. 

.... 03. Marking out. 

.... 04. Pencekaman benda kerja. 

.... 05. Pengerjaan. 

Contoh: 104  

04= dua digit terakhir menandakan proses 

pencekaman benda kerja. 

1 =  angka yang pertama menandakan urutan proses. 

2.7 Perakitan 

 Adalah perakitan komponen atau item akhir 

pada satu titik yang terdiri dari sejumlah bagian yang 

kemudian disatukan untuk melakukan fungsi tertentu 

[8]. 

2.7.1  Aligment (Penyetelan Kesebarisan) 

Alignment merupakan suatu proses 

pemeliharaan atau perawatan pada elemen mesin 

pemindah putaran atau daya, agar perlengkapan yang 

digunakan dapat berfungsi semaksimal mungkin dan 

mencegah kerusakan elemen-elemen mesin lainnya 

pada perlengkapan mesin akibat kesalahan pada 

pemasangan atau pemeliharaan. Alignment merupakan 

suatu proses yang meliputi: 

a. Kesatusumbuan seperti puli, bearing, dan poros 

sprocket. 

b. Kesejajaran sumbu poros dan kesebarisan elemen 

penggerak dengan sumbu porosnya pada puli. 

c. Ketegak lurusan antara elemen mesin penggerak 

dengan sumbu porosnya seperti pada poros 

sprocket. 

Dalam melakukan perbaikan alignment suatu sistem 

sebaiknya dilakukan beberapa prosedur yaitu: 

a. Pemeriksaan 

b. Analisis dan perencanaan perbaikan 

c. Melakukan perbaikan terhadap sistem 

Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur 

besarnya penyimpangan pada elemen mesin antara 

lain: 

a. Straight edge 

b. Feeler gauge 

c. Dial Indicator 

d. Jangka Sorong 

e. Spirit level 

2.8 Uji Coba 

  Setelah proses perakitan selesai, pada tahap 

selanjutnya dilakukan uji coba pada mesin dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Persiapkan mesin dalam kondisi baik. 

2. Persiapkan bahan baku. 

3. Persiapkan alat ukur. 

2.9 Perawatan 

 Perawatan adalah suatu kombinasi dari 

semua tindakan yang akan dilakukan dalam rangka 

mempertahankan dan mengembalikan suatu peralatan 

pada kondisi yang baik. Untuk jenis-jenis perawatan 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini [9].  

 

 
 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan 

Dalam mengkonsep mesin pemotong keripik 

sukun multiguna, beberapa langkah yang dikerjakan 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Daftar Tuntutan 

 Tuntutan yang diinginkan untuk dapat 

diterapkan pada mesin pemotong keripik sukun 

multiguna, yang dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis 

tuntutan.Table daftar tuntutan dapat dilihat pada 

gambar 3.1.  
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Tabel 3.1 Daftar Tuntutan 

No Tuntutan Utama Deskripsi 

1 Tebal Potongan 4 mm 

2 Kapasitas Produksi 60 Kg/jam 

3 Potongan Yang 

Tidak Pecah 

Hasil 

Potongan Ut-

uh (lembaran) 

No Tuntutan Kedua Deskripsi 

1 Pemotongan Semi-otomatis 

2 

3 

Produk 

Tinggi Mesin 

Bervariasi 

Sesuai dengan 

po-sisi 

operator 

duduk 

 

3.1.2 Varian Konsep 

Dengan menggunakan metode kotak 

morfologi, alternatif-alternatif fungsi bagian tersebut 

dikombinasikan menjadi alternatif fungsi keseluruhan. 

Untuk mempermudah dalam membedakan varian 

konsep yang telah disimbolisasikan dengan huruf “V” 

yang berarti varian. 

1. Varian Konsep 1 

Varian konsep 1 dapat dilihat pada Gambar 3.1, 

sebagai berikut: 

 
 

Keuntungan 

1. Rangka pelat profil mudah dalam perakitannya 

dan dapat dimodifikasi jika terjadi perubahan 

rancangan 

2. Waktu dan biaya dari pembuatan lebih hemat 

Kerugian 

1. Sulit dalam pengoperasiannya membutuhkan 

dua gerakan tangan 

2. Tingkat getaran dari mesin lebih tinggi 

 

2. Varian Konsep 2 

Varian konsep 2 dapat dilihat pada Gambar 3.2, 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

Keuntungan 

1. Daya yang dihasilkan dari motor lebih konstan 

Kerugian 

1. Susah pada saat pembongkaran, perawatan dan 

modifikasi pada rangka 

2. Suara yang ditimbulkan cenderung lebih berisik 

3. Memerlukan biaya yang lebih besar 

 

2. Varian Konsep 3 

Varian konsep 3 dapat dilihat pada Gambar 3.3, 

sebagai berikut:  

 

 
 

Keuntungan 

1. Proses tidak memerlukan waktu yang lebih lama 

2. Mudah dalam  proses perawatan dan 

perbaikannya 

Kerugian 

Gambar 3.1  Varian Konsep 1 

Gambar 3.2  Varian Konsep 2 

Gambar 3.3 Varian Konsep 3 
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1. Sulit dalam perakitan kerangkanya 

2. Sulit dalam pembongkaran rangka jika terjadi 

perubahan konstruksi 

3.1.3 Perhitungan 

a. Perhitungan Kapasitas 

Perhitungan kapasitas mengikuti persamaan 2.1 

Diketahui : Q = 60 Kg/jam  z = 3  

                   m = 50 gram = 0.05 Kg 

Ditanya    : z = ……….? 

Jawab       : Q = m.n.z 

       Jadi, n = 
𝑄

𝑚.𝑧
  

                             n = 
𝑄

𝑚.𝑧
 = 

60

0.05.3
 = 400 Rpm….....(3.1) 

b. Perhitungan Daya Motor  

Perhitungan daya motor mengikuti 

persamaan 2.2 

Diketaui : m = 2 Kg 

   

                   n = 400 Rpm 

       r = 125 mm = 0.125 m 

Ditanya  : P = ……….? 

Jawab     : P = 
2.𝜋.𝑛

60
𝑇   

T = F.r 

= m.g.r 

= 2.10.0,125 

= 2,5 Nm 

Jadi, P = 
2.𝜋.400

60
2,5 

            = 104,7 watt ≈ 0,1047 Kw 

1 Hp = 746 watt 

Jadi, 
104.7 𝑤𝑎𝑡𝑡

746 𝑤𝑎𝑡𝑡
 = 0,14 Hp …………………….…..(3.2) 

Maka, motor yang digunakan yaitu = ¼ Hp = 0,25 Hp 

dengan Rpm = 1400 

3.2 Pembuatan 

Dalam proses pembuatan komponen mesin 

pemotong keripik sukun ini dilakukan beberapa proses 

permesinan, diantaranya pada mesin bubut, mesin 

frais, mesin potong plate dan mesin las. Sebelum 

melakukan proses pengerjaan pada benda kerja 

sebaiknya dilakukan pembuatan OP (Operational 

Plan) terlebih dahulu. 

3.3 Perakitan (assembling) 

Proses perakitan merupakan proses 

penggabungan bagian-bagian dari komponen satu 

dengan komponen yang lainnya sehingga menjadi 

sebuah mesin yang utuh. Pada tahap ini komponen-

komponen mesin yang telah dibuat dirakit sesuai 

dengan gambar dibawah ini. 

 
3.4 Uji Coba Mesin 

 Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan 

didapat hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 

table dibawah ini. 
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3.5     Analisa dan Perawatan 

 Berikut analisa dan perawatan yang didapat 

dari Mesin Pemotong Keripik Sukun Multiguna. 

1. Analisa 

 Hasil potongan yang memiliki ketebalan 

seragam, potongan yang rata-rata tidak pecah dengan 

waktu pemotongan lebih cepat. Tetapi putaran mesin 

yang terlalu tinggi mengakibatkan hentakan pada 

proses pemasukan buah sukun ke input dan jarak antar 

mata potong terlalu dekat mengakibatkan hasil 

potongan pecah. Sehingga kami memutuskan untuk 

menggunakan satu mata potong dibandingkan 

menggunakan tiga mata potong.    

a. Hasil potongan yang tidak pecah  
35

50
 𝑥 100% = 70%  

Hasil potongan yang pecah

 
15

50
 𝑥 100% = 30% 

b. Ketebalan hasil potong yang searagam 4 mm  

30

50
 𝑥 100% = 60% 

 Ketebalan potongan yang berbeda  

 
20

50
 𝑥 100% = 40% 

Dibandingkan dengan proses pemotongan manual 

menggunakan alat bantu, pada proses pemotongan 

satu buah sukun membutuhkan waktu 50 detik, 

dengan hasil potongan yang memiliki tebal berbeda-

beda. 

2. Perawatan 

 Melakukan tindak perawatan terhadap suatu 

benda merupakan kegiatan yang secara tidak langsung 

akan dilakukan manusia untuk menjaga benda tersebut 

dari kerusakan atau memperpanjang usia pakainya. 

Perawatan juga dapat dikatakan sebagai suatu 

kombinasi dari semua tindakan yang akan dilakukan 

dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan 

suatu peralatan pada kondisi yang dapat diterima. 

A. Perawatan pully dan belt 

1. Periksa kesebarisan pully penggerak dan yang 

digerakkan. 

2. Periksa kondisi fisik belt. 

3. Periksa kekecangan tegangan belt, jangan sampai 

terlalu kendor atau terlalu kencang. 

4. Periksa kekencangan tegangan belt, agar dalam 

pemutarannya lebih mudah dan tidak terjadi slip. 

B. Perawatan bearing / bantalan 

Pemberian pelumasan pada bearing dalam jangka 

waktu pengoperasian setiap 2 bulan. Jenis pelumas 

yang diberikan berupa gemuk (grease), jenis grease 

yang digunakan adalah Alumunium Complex Grease, 

yaitu pelumas khusus yang digunakan untuk mesin-

mesin industri. kriteria produk ini sangat unik, dapat 

digunakan pada industri dengan kemampuan 

pelumasan yang baik pada mesin dan bearing 

(bantalan poros). Pelumas ini memang diformulasikan 

sebagai pelumas pada bearing anti friksi dan bantalan 

poros (Libratama, 2017). Untuk melumasi bearing 

diberikan dengan cara dipompa menggunakan hand 

grease pump pada bagian bola-bola bearing melalui 

grease nipple ke bagian rumah bearing. 

1. Pemeriksaan keausan bearing dengan cara 

memeriksa pengatur pengencangan bearing agar 

bearing terikat dengan baik. 

2. Pemeriksaan putaran bearing. 

3. Pemeriksaan kebersiahan rumah bearing. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan, dari hasil uji coba maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mesin yang dibuat dapat memotong buah sukun 

lebih cepat dibanding proses pemotongan secara 

manual dengan alat bantu pemotong keripik pada 

penelitian sebelumnya. Waktu rata-rata yang 

dibutuhkan untuk memotong 1 buah sukun 

dengan berat rata-rata 1,5 kg/10 detik sama 

dengan 540 kg/jam. 

2. Hasil potongan memiliki ketebalan rata-rata 

seragam, dengan tebal 4mm. 

3. Hasil potongan rata-rata tidak pecah. 

  

4.2 Saran 

Berikut ini beberapa saran, guna 

meningkatkan kinerja mesin dan hasil yang lebih baik. 

1. Lakukan pemeriksaan kondisi mesin terlebih 

dahulu sebelum mengoperasikan mesin. 

2. Setelah melakukan proses pemotongan lakukan 

pembersihan mesin, khususnya bagian dalam 

mesin yang mencakup dudukan mata potong dan 

mata potong. 
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3. Untuk hasil yang lebih maksimal metode 

pemotongan dapat dilakukan pengembangan lebih 

lanjut. 
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Abstrak – Perawatan prediktif merupakan salah satu mata kuliah praktik yang diajarkan di Program Studi Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Mesin yang mempelajari tentang getaran. Saat ini dibutuhkan alat bantu sebagai media 

penunjang pengajaran mata kuliah tersebut untuk meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa. Pada penelitian ini 

dirancanglah alat bantu peraga untuk identifikasi kerusakan bearing berdasarkan getarannya. Bearing yang 

digunakan yaitu seri 6003 2RSH. Alat peraga ini dirancang dengan menggunakan sistem penggerak motor  listrik 

yang menggunakan rotor yang telah dihubungkan dengan poros, sedangkan poros terhubung dengan bearing. Dalam 

membedakan antara bearing kondisi normal dengan yang rusak maka akan diidentifikasi frekuensinya menggunakan 

Vibroport. Berdasarkan uji coba, bearing dalam kondisi normal menunjukan amplitudo velocity dibawah 1,80 mm/s, 

sedangkan bearing rusak menunjukkan diatas 1,80 mm/s. 

 
Kata kunci: perawatan predikdif, alat peraga, bearing, getaran. 

 

Abstract - Predictive maintenance is one of the practice subjects taught in the Mechanical Engineering and 

Maintenance Study Program which learn about vibration. Currently it takes a tool as a supporting medium of 

teaching these subjects to improve the level of student understanding. In this research, visual aids are designed to 

identify bearing damage based on vibration. Bearing used is 6003 2RSH series. The props are designed using an 

electric motor drive system that uses a rotor that has been connected to the shaft, while the shaft is connected to the 

bearing. In distinguishing between bearing normal condition with damaged then it will be identified frequency using 

Vibroport. Based on the test, the bearings under normal conditions show a velocity amplitude below 1.80 mm/s, 

while the broken bearings show above 1,80 mm/s. 

 

Keyword: predictive maintenance, props, bearing, vibration. 
 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

terus berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan 

IPTEK tersebut, dunia pendidikan dituntut untuk dapat 

berkreasi dan berinovasi dalam menunjang proses 

pembelajaran, agar ilmu pengetahuan dapat dipahami 

dengan baik. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang 

tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena 

kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi 

memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan 

untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan 

manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai 

cara baru dalam melakukan aktifitas manusia, khususnya 

dalam dunia pendidikan. 

 Polman Negeri Bangka Belitung adalah salah 

satu perguruan tinggi yang terus berinovasi dan 

berkreasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya ketersediaan fasilitas 

peralatan pendukung pembelajaran. Contohnya di 

jurusan Teknik Mesin, fasilitas yang tersedia seperti 

mesin manual, mesin semi otomatis, dan mesin 

otomatis. Selain itu terdapat juga peralatan pendukung 

seperti alat ukur vibrasi. 

 Perawatan prediktif merupakan salah satu mata 

kuliah praktik yang diajarkan di Prodi Teknik Perawatan 

dan Perbaikan Mesin. Mata kuliah ini mempelajari salah 

satunya adalah tentang sistem getaran yang terjadi pada 
mesin. Berdasarkan hasil diskusi dengan dosen 

pengampu mata kuliah tersebut, saat ini dibutuhkan 

sebuah alat bantu sebagai media penunjang pengajaran 

praktik perawatan prediktif, khususnya pada sub materi 

analisa kerusakan bearing. Dengan adanya alat bantu 

tersebut, diharapkan dosen pengampu lebih mudah 

menuangkan mata kuliah sesuai dengan silabus. Jika 

terjadi pergantian dosen, diharapkan dosen pengganti 

dapat memberi materi yang sama, serta meningkatnya 

pemahaman mahasiswa pada materi yang diajarkan pada 

mata kuliah perawatan prediktif.  
 Berdasarkan permasalahan tersebut, dirasakan 

perlunya membuat alat bantu pengajaran praktik 

perawatan prediktif. Alat ini dapat menjadi solusi dalam 

meningkatkan pemahaman mahasiswa, yang 
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sebelumnya hanya mendapatkan pembelajaran secara 

teoritis, serta mahasiswa dapat mempraktikkan 

pembelajaran perawatan prediktif menggunakan alat ini. 

 

 

 

2. Landasan Teori 

 

2.1 Getaran / Vibrasi 

 Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam 

suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan 

dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan 

dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai 

massa dan elastisitas mampu bergetar, jadi kebanyakan 

mesin dan struktur rekayasa (engineering) mengalami 

getaran sampai derajat tertentu[2]. 

Ada dua kelompok getaran yang umum yaitu :  

1. Getaran Bebas 

Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi 
karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu 

sendiri (inherent), dan jika ada gaya luas yang bekerja. 

Sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau 

lebih frekuensi pribadi nya, yang merupakan sifat sistem 

dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan 

kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan 

elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran 

yang terjadi tanpa rangsangan luar[2]. 

2. Getaran Paksa 

Getaran paksa adalah getaran yang terjadi 

karena rangsangan gaya luar, jika rangsangan tersebut 

berosilasi maka sistem dipaksa untuk bergetar pada 
frekuensi rangsangan. Jika frekuensi rangsangan sama 

dengan salah satu frekuensi alami sistem, maka akan 

didapat keadaan resonansi dan osilasi besar yang 

berbahaya mungkin terjadi. Kerusakan pada struktur 

besar seperti jembatan, gedung ataupun sayap pesawat 

terbang, merupakan kejadian menakutkan yang 

disebabkan oleh resonansi. Jadi perhitungan frekuensi 

pribadi merupakan hal yang utama[2]. 

 

2.2 Getaran pada bearing
[3]

 

Mekanisme terjadinya getaran akibat adanya cacat 
pada bantalan adalah impuls pada saat elemen rotasi 

mengalami tumbukan dengan cacat lokal. Untuk putaran 

poros yang tetap maka tumbukan akan terjadi secara 

periodik. Harga frekuensi impuls (fi) yang digunakan 

bergantung dari letak cacat lokal pada bantalan. Harga 

frekuensi impuls(fi) yang ditimbulkan oleh bantalan 

dengan Nb buah bola adalah sebagai berikut: 

BPFI = 
𝑁𝑏

2
 𝑥 𝑓𝑟 𝑥 (1 +

𝐵𝑑

𝑃𝑑
 𝑥 cos ∝) 

Dimana : 

Nb = Jumlah bola   

Fr = frekuensi relative antara inner race dan outer 
race(Hz) 

Bd = Diameterbola (Ball diameter) mm 

Pd =Diameter pitch (Pitch diameter) mm dan 

∝ = Sudut kontak  (contactangle) derajat. 

 Cacat Lokal pada Lintasan Luar (Outer Race) 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya cacat lokal pada 

lintasan dalam bantalan disebut Ball Pass Frequency 

Outer Race (BPFO), Yang dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

BPFO = 
𝑁𝑏

2
 𝑥 𝑓𝑟 𝑥 (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑
 𝑥 cos ∝) 

 Cacat Lokal pada Lintasan Bola (Outer Race) 

Bila terjadi cacat bola, maka frekuensi impuls 

yang terjadi disebut Ball Spin Frequency (BSF). 
Besarnya dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini: 

BSF = 
𝑃𝑑

2 𝐵𝑑
 𝑥 𝑓𝑟 𝑥 (1 − ( 

𝐵𝑑

𝑃𝑑
 𝑥 cos ∝) ²) 

 Cacat Lokal pada Pemisah (Cage) 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya cacat 

lokal pada pemisah disebut Fundamental Train 

Frequency (FTF), dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut : 

BPFI = 
𝑓𝑟

2
 𝑥 (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑
 𝑥 cos ∝) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1 Rancangan Alat 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perbandingan hasil frekuensi bearing dapat dilihat 

pada Tabel 2 dan Tabel 3. Dari hasil pengujian 

didapatkan nilai efisiensi tertinggi terjadi pada bearing 

dengan cage yang dirusak dengan nilai sekitar 2,12 

mm/s. Nilai terendah terjadi pada bearing normal 

dengan nilai sekitar 0,133 mm/s. Dari hasil uji coba 
yang dilakukan didapatkan nilai dari frekuensi getaran 

empat jenis kerusakan bearing pada tabel 1. 
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Tabel 1. Frekuensi kerusakan bearing 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 1 menunjukan hasil perhitungan frekuensi bearing 

sesuai dengan rumus di bagian pembahasan. Hasil 

perhitungan pada Tabel 1 di dapat dalam bentuk atau 

satuan Hz. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 

hasil seperti yang ditunjukkan Tabel 2 dan Tabel 3. 
 

Tabel 2. Data hasil uji coba 1 

 

c V H RPM R

B

1 

R

B

2 

Posisi 

1 0,115 0,342 500  √ Normal 

2 0,216 0,516 1000  √  

3 0,566 0,659 1500  √  

4 0,684 0,720 2000  √  

5 0,172 0,231 500 √  Normal 

6 0,343 0,333 1000 √   

7 0,640 0,338 1500 √   

8 0,548 0,848 2000 √   

9 0,146 0,091 500  √ RB1= 

Normal 

10 0,300 0,143 1000  √ RB2= 

Outer 

Rusak 

11 0,527 0,244 1500  √  

12 0,669 0,979 2000  √  

13 0,107 0,118 500  √ RB1= 

Normal 

14 0,246 0,339 1000  √ RB2= 

Inner 

Rusak 

15 1,06 0,556 1500  √  

16 1,31 0,137 2000  √  

17 0,103 0,232 500  √ RB1= 

Normal 

18 0,200 0,218 1000  √ RB2= 

Ball 

Rusak 

19 0,391 0,355 1500  √  

20 0,907 0,472 2000  √  

21 0,711 0,189 500  √ RB1= 

Normal 

22 0,949 0,697 1000  √ RB2= 

Cage 

Rusak 

23 2,09 0,769 1500  √  

24 1,48 1,51 2000  √  

 

 
Tabel 3. Data hasil uji coba 2 

 

No V H RPM RB1 RB2 Posisi 

1 √  500 0,133 0,124 Normal 

2 √  1000 0,222 0,210  

3 √  1500 1,10 0,865  

4 √  2000 0,532 0,513  

5 √  500 0,0786 0,0851 RB1= 

Inner 

Rusak 

6 √  1000 0,193 0,262 RB2= 

Outer 

Rusak 

7 √  1500 1,26 1,01  

8 √  2000 0,929 1,31  

9  √ 500 0,154 0,218 RB1= 

Inner 

Rusak 

10  √ 1000 0,375 0,558 RB2= 

Outer 

Rusak 

11  √ 1500 1,39 1,41  

12  √ 2000 0,767 1,45  

13  √ 500 0,288 0,187 RB1= 

Ball 
Rusak 

14  √ 1000 1,10 0,563 RB2= 

Cage 

Rusak 

15  √ 1500 1,98 1,47  

16  √ 2000 2,12 1,51  

17 √  500 0,122 0,0873 RB1= 

Ball 

Rusak 

18 √  1000 0,308 0,235 RB2= 

Cage 

Rusak 

19 √  1500 1,08 0,903  

20 √  2000 1,02 1,13  

 

 

 

 

Jenis 

Kerusakan 

Bearing 

Frekuensi 

Rpm 1000 Rpm 1500 

BPFO 68,14 Hz 102,25 Hz 

BPFI 98,45 Hz 147,74 Hz 

FTF 6,814 Hz 13,625 Hz 

BSF 34,45 Hz 50,18 Hz 
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Gambar 2 Foto Alat 

 

4. Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil uji coba maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Alat bantu untuk pengujian bearing dapat 

digunakan sebagai alat bantu praktik pada mata 

kuliah perawatan prediktif  untuk 

mengidentifikasi perbedaan getaran antara 

bearing normal dan bearing yang telah dirusak. 

2. Untuk proses pengujian getaran pada bearing 

belum didapatkan hasil yang akurat 

dikarenakan piringan/disk belum balance. 
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Abstrak - Kue bipang kacang merupakan makanan ringan yang berasal dari Kabupaten Kebumen yang 

sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis dan renyah, termasuk Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Kue bipang kacang merupakan kombinasi dari berbagai macam-macam bahan 

yaitu kacang tanah, gula karamel, garam dan vanili.  Berdasarkan survei yang dilakukan di Kabupaten Bangka, 

tepatnya di desa Kacang Pedang Pangkalpinang terdapat seorang pengusaha industri kecil menengah yang 

memproduksi kue bipang kacang. Proses pengolahan kue bipang kacang sehingga menjadi potongan kue bipang 
kacang berbentuk persegi dilakukan dengan cara pengolahan kacang, pengolahan gula, pencetakan adonan dan 

pemotongan adonan kue bipang kacang. Penelitian dilakukan bertujuan untuk merancang dan membuat alat 

pencetak dan pemotong kue bipang kacang dengan bentuk yang seragam dengan sistem tuas tekan. Selain itu, 

desain peralatan yang dibuat mengacu kepada pemilihan konsep, analisis fungsi bagian sehingga dijabarkan 

dalam bentuk gambar perancangan dengan menggunakan sistem komputerisasi desain SolidWorks. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk memproduksi 0,5 kg adonan kue bipang kacang adalah 3 

menit.. 
   

Kata kunci: Kue bipang kacang , Manual, Pencetakan, Pemotongan  

Abstract - Peanut cake is a snack that comes from Kebumen regency which is very popular with the people of 
Indonesia because of its sweet and crunchy taste, including the province of Bangka Belitung Islands. Peanut 

cake is a combination of a variety of materials namely peanuts, caramelized sugar, salt and vanilla. Based on a 

survey conducted in Bangka District, precisely in the village of Pangkalpinang Kacang  Pedang there is a small 

and medium industry entrepreneurs who produce peanut cake. The process of peanut cake processing so that it 

becomes a piece of square-shaped bipang bean cake is done by processing peanut, sugar processing, dough 

printing and cutting of peanut bake dough. The aim of this research is to design and make cutting tools of peanut 

cooker and cutter with uniform shape with press lever system. In addition, the design of the equipment made 

refers to the selection of concepts, the analysis of the function of the parts so described in the form of design 

drawings using SolidWorks computerized design system. The results showed that the average time to produce 0.5 
kg of peanut bake dough was 3 minutes. 

 

Keywords: Peanut Butter Cake, Manual, Printing, Cutting 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Kue bipang kacang merupakan makanan 

ringan yang berasal dari Kabupaten Kebumen yang 

sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena 

rasanya yang manis dan renyah, termasuk Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Kue bipang kacang 

merupakan kombinasi dari berbagai macam-macam 

bahan yaitu kacang tanah, gula karamel, garam dan 

vanili. Rasanya yang khas yaitu manis dan gurih 

membuat kue bipang kacang ini laris manis di pasaran. 

Dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga bisa 

menikmati kue bipang kacang ini. 
  Kue bipang kacang yang beredar di pasaran 

umumnya berbentuk persegi dan persegi panjang, 

proses pembuatan kue bipang kacang dengan cara 

kacang tanah disangrai terlebih dahulu, setelah itu 

kacang tanah yang telah disangrai tersebut dipisahkan 

dari kulit arinya kemudian ditumbuk atau dihaluskan 

dan sisihkan. Proses selanjutnya yaitu membuat 
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karamel dari gula pasir yang dicampur dengan air, 

vanili dan garam, setelah bahan-bahan tersebut 

menjadi karamel masukkan kacang tanah yang telah 

dihaluskan tersebut kedalam gula karamel dan diaduk 

rata. Setelah itu proses selanjutnya adalah proses 

pencetakan adonan dan memotong adonan kue bipang 

kacang sesuai ukuran. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 

1 Bagaimana rancangan alat pencetak kue bipang 
kacang ? 

2 Bagaimana supaya alat pencetak kue bipang 

kacang mampu melakukan proses pencetakan dan 

pemotongan sehingga lebih cepat dan rapi ? 

 

1.3 Tujuan 

 

1. Merancang alat pencetak kue bipang kacang 

dengan sistem tuas tekan. 

2. Merancang dan membuat alat pencetak kue 

bipang kacang dengan kapasitas 0.5 kg/3 menit. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Pada landasan teori ini menjelaskan 

tentang rancangan mengenai konstruksi alat 

pencetak kue bipang kacang  dan komponen yang 

digunakan untuk untuk mencetak dan memotong 

kue bipang kacang. 

  

 2.1  Dasar-Dasar Perancangan 

  Tahapan yang dilakukan untuk membuat 

rancangan yang baik harus melalui tahapan–tahapan 

dalam perancangan sehingga dapat diperoleh hasil 

rancangan yang optimal sesuai dengan apa yang 

diharapkan. [1] Berikut adalah rancangan keseluruhan 

konstruksi kerangka mesin: 

                     

 

(a)                                 (b)  

   

 

                    

 Gambar 2.1(a) Desain alat pencetak kue bipang 

                          kacang  

(b) Hasil assembly alat pencetak kue  

      bipang kacang  

2.2 Komponen-Komponen Mekanik yang 

digunakan : 

 Sebagai literatur untuk membantu dalam proses 

pemecahan masalah, penulis mengambil teori-teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan dikampus 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung serta 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang 

diambil.. 

2.2.1 Poros 

Poros adalah komponen mesin yang biasanya 

memiliki penampang potong lingkaran dan menjadi 

tempat dipasangkannya elemen-elemen mesin seperti 

roda gigi, puli, dan sebagainya.[2] 

2.2.2 Pena 

Pena berfungsi sebagai elemen penghubung 
yang sifatnya semi permanen. Pena juga merupakan 

bagian dari konstruksi mesin yang paling tua dan 

paling sederhana.[2] 

2.2.3 Elemen Pengikat 

Dalam suatu sistem permesinan/rancang 

bangun, tentu akan membutuhkan suatu alat yang 
dapat mengikat atau menghubungkan antara satu 

bagian dengan bagian yang lainnya.[2] 

2.2.4 Elemen Pendukung 

 

Bantalan (bearing)  adalah suatu komponen 

yang mendukung poros atauspindle atau pengarah 

sebuah komponen yang saling meluncur dengan yang 

lainnya.[2] 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada hasil dan pembahasan ini menjelaskan 
tentang perencanaan, perancangan, analisis 

perhitungan, dan hasil uji coba. 

 

3.1 Perencanaan 

       Setelah pengumpulan data dilakukan dan 

diolah, direncanakanlah sebuah alat pencetak kue 

bipang kacang dimana sistem pencetakan dan 

pemotongan menggunakan sistem tekan,  serta 

merencanakan alat yang mampu mencetak kue bipang 

kacang 10 kg/jam. Berikut adalah aliran proses (black 

box) untuk menentukan bagian fungsi utama yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

             

      

 

       

Input 
Proses Pencetakan dan 

Pemotongan Adonan 

Kue Bipang Kacang 

Output 

output 

Adonan kue 

bipang kacang 

Pisau 

pemotong 

 

 

Potongan 

Kue Bipang 

Kacang 

yang 

Seragam 
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Gambar 3.1 Diagram Aliran Proses 

 

3.2  Perancangan 

       Dalam merancang alat pencetak kue bipang 

kacang ini dilakukan tahap-tahapan perancangan 

dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

perancangan,:dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Perancangan 

 

3.3 Analisis Perhitungan 

 Setelah varian konsep design dipilih, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis perhitungan pada 

varian konsep design yang dipilih. Perhitungan 

dilakukan sesuai dengan dasar teori yang telah 

diuraikan pada BAB II. 

  Untuk menganalisa perhitungan perlu uji 

coba secara manual. Gambar 3.3 berikut adalah untuk 

mengetahui gaya tekan pada adonan kue bipang 

kacang hingga terpotong. Telah dilakukannya uji coba 

dengan menggunakan timbangan (lihat Gambar 3.3) 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Uji Coba Penekanan 

 

Untuk mendapatkan besarnya gaya agar adonan 

kue bipang kacang terpotong, telah dilakukan uji coba 

penekanan menggunakan pisau pada media timbangan 

sebanyak 5 kali percobaan. Tabel percobaan uji coba 

penekanan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut. 

 

No. Pemotongan Berat Adonan Massa 

Berat (kg) 

1 I 0.5 kg 12 

2 II 0.5 kg 15 

3 III 0.5 kg 14 

4 IV 0.5 kg 15 

5 V 0.5 kg 15 

 

Tabel 4.10 Tabel Uji Coba Penekanan 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, 

angka timbangan yang diambil sebagai gaya tekan 

adalah gaya yang terbesar, jadi F yang diambil adalah 

15 kg, seperti terlihat pada tabel 4.10. 

Jadi, gaya penekanan (F) = massa berat x garvitasi 

    = 15 kg x 10 mm/𝑠2 

     = 150 N 

 

 

3.4 Hasil Uji coba 

Setelah alat selesai dirakit dilakukan proses uji 

coba alat. Berikut tabel hasil percobaan alat pencetak 

kue bipang kacang yang dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Alat 

Uji 

Coba 

ke 

Waktu 

proses 

Hasil 

Cetakan Potongan 

1 < 2 

menit 
 Adonan kue 

bipang kacang 

dalam wadah 

cetakan 
terangkat 

keatas 

 Adonan 

bipang kacang 

lengket pada 

pelat cetakan 

 Tidak 

terjadi 

proses 

pemotong
an karena 

adonan 

lengket 

2 2,5 

menit 
 Adonan 

bipang kacang 

bagian 

permukaannya 

lengket pada 

pelat cetakan 

 Hasil proses 

pencetakan 

adonan bipang 

kacang kurang 

rata pada 

permukaan 

adonan 

 Hasil 

pemotong

an tidak 

rapi pada 

sisi kue 

 Hasil 
kurang 

seragam 

3 3 menit  Adonan 

bipang kacang 

tidak lengket 

pada pelat 

cetakan 

 Hasil proses 

pencetakan 

rata pada 

permukaan 

adonan bipang 

kacang 

 Hasil 

pemotong

an rapi 

pada sisi 

kue yaitu 
bentuk 

dan 

ukuran 

yang 

seragam  

 

4 > 3 

menit 
 Adonan 

bipang kacang 

tidak lengket 
pada pelat 

cetakan 

 Hasil proses 

pencetakan 

tidak rata pada 

permukaan 

adonan bipang 

kacang 

 Hasil 

pemotong

an tidak 
rapi pada 

sisi kue 

yaitu 

terdapat 

banyak 

sisa-sisa 

adonan di 

sisi kue, 

sehingga 

bentukny

a tidak 
seragam  

 

Dari data hasil uji coba diatas, pada uji coba 

ke-1 dalam waktu kurang dari 2 menit adonan bipang 

kacang dalam wadah cetakan terangkat keatas 

dikarenakan adonan bipang kacang yang terlalu 

lembek. Sehingga teksturnya yang lembek membuat 

adonan beserta wadahnya terangkat. Pada uji coba ke-

2 dalam waktu 2.5 menit terjadi adonan yang lengket 

pada pelat cetakan sehingga permukaannya tidak rata 

dan hasil pemotongannya tidak rapi dan tidak 

seragam, hal itu disebabkan adonan dan waktunya 

yang terlalu cepat . Pada uji coba ke-3 dalam waktu 3 

menit dengan adonan yang bertekstur baik yaitu 

sedikit keras dan berminyak hasil proses pencetakan 

menjadi rata dan hasil pemotongan yang rapi dan 
seragam. Pada uji coba ke-4 penulis melakukan uji 

coba dengan waktu lebih dari 3 menit dan hasilnya 

proses pencetakan tidak rata pada permukaan adonan 

karena adonan yang sudah mengeras sehingga hasil 

pemotongannya tidak rapi dan tidak seragam. 

Jadi setelah dilakukan beberapa kali 

percobaan penyebab adonan menjadi lengket pada 

pelat cetakan dikarenakan adonannya yang bertekstur 

lembek disebabkan kandungan air yang terlalu banyak 

pada komposisi adonan kue. Sedangkan penyebab 

hasil pemotongan yang tidak seragam dikarenakan 
pisau pemotong yang mempunyai ukuran sisi potong 

yang berbeda. Maka dari itu dilakukan proses 

perbaikan pada sistem pemotong. Selain itu waktu 

proses sangat menentukan keberhasilan hasil cetakan 

dan potongan kue bipang kacang. 

 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan dari hasil pembahasan sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Rancangan alat pencetak kue bipang kacang 

dengan sistem tuas tekan untuk proses mencetak 

dan memotong kue bipang kacang.  

 

2. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproses 

0,5 kg adonan kue bipang kacang adalah 3 menit 

atau sama dengan 10 kg adonan kue bipang 

kacang/jam. 
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Abstrak  –  Pengontrolan lampu lalu lintas saat ini menggunakan sistem waktu tetap. Hal ini menyebabkan 

kurang efisiennya waktu pengguna jalan karena harus menunggu waktu tunggu tersebut. Pengontrolan dengan 

sistem waktu tetap tidak dapat mengatur waktu tunggu berdasarkan kepadatan kendaraan. Untuk itu perlu 

dibuat pengontrolan lampu lalu lintas yang menggunakan pewaktu otomatis yang tergantung pada kepadatan 

kendaraan. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengontrol lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan dan 

meningkatkan nilai efisiensi dari pengguna jalan. Metodologi dalam penelitian ini yaitu sensor ultrasonik 

mendeteksi kendaraan, selanjutnya data akan dikirim ke Arduino Mega 2560 lalu dieksekusi oleh program yang 

dibuat pada Mikrokontroler. Pengujian dilakukan dengan kondisi sedikit kendaraan, kondisi  antrian kendaraan 

sedang dan kondisi padat kendaraan. Hasil yang diperoleh yaitu pada durasi  penyalaan,  kondisi sedikit 

kendaraan yaitu selama 5 detik, sedangkan pada Kondisi  antrian kendaraan dengan kepadatan sedang  maka 

durasi penyalaan lampu hijau  akan bertambah hingga maksimum 17 detik, sedangkan kondisi padat kendaraan 

maka durasi penyalaan lampu hijau adalah 17 deik. Berdasarkan hasil pengujian dengan  kondisi sedikit 
kendaraan persentase error mencapai 14%. Kondisi  antrian kendaraan dengan kepadatan sedang  persentase 

error mencapai 4%. Kondisi  padat kendaraan maka persentase error mencapai 3%.  

Kata kunci: Pengontrolan Lampu Lalu Lintas, Kepadatan Kendaraan, Sensor Ultrasonik  

 

 

Abstract - Traffic light control currently uses a fixed time system. This leads to inefficient time for road users 

because they have to wait for the waiting time. Control with a fixed time system can not set the waiting time 

based on vehicle density. For this purpose, traffic controls using automatic timers that are dependent on vehicle 

density need to be made. The purpose of this study was to control traffic based on vehicle density and improve 
the efficiency of road users. The methodology in this research is ultrasonic sensor to detect the vehicle, then the 

data will be sent to Arduino Mega 2560 then executed by program made on Microcontroller. Testing is done 

with a little condition of the vehicle, the condition of medium vehicle queue and the solid condition of the vehicle. 

The results obtained are on the duration of ignition, the condition of a little vehicle that is for 5 seconds, while 

the condition of the queue of vehicles with medium density then the duration of the green light will increase to a 

maximum of 17 seconds, while the solid condition of the vehicle then the duration of the green light is 17 deik. 

Based on the test results with a slight condition of the vehicle the percentage error reached 14%. The condition 

of the queue of vehicles with medium density percentage error reached 4%. The crowded condition of the vehicle 

then the percentage error reaches 3%. 
 

Keywords: Traffic light Control, Vehicle Density, Ultrasonic Sensor 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Lalu lintas yang teratur merupakan harapan 

dari semua pengguna jalan raya. Pertumbuhan 

jumlah penduduk Indonesia, khususnya Bangka 

Belitung yang semakin meningkat setiap tahunnya 

sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat dan mengakibatkan pertambahan 

jumlah kendaraan dan pengguna jalan raya yang 
semakin banyak. Seiring dengan pertambahan 

pengguna jalan raya maka tingkat kepadatan 

pengguna jalan tidak dapat dihindari khususnya di 

persimpangan jalan. Dan untuk mengatasi hal ini 

maka, dibuatlah lampu lalu lintas. 

 Pada umumnya, lampu lalu lintas 

menggunakan sistem waktu tetap. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi 

kepulauan Bangka Belitung, untuk penetapan 

waktu lampu lalu lintas tergantung dari tingkat 
kepadatan kendaraan yang melewati persimpangan 
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tersebut. Sehingga waktu antara persimpangan satu 

dengan persimpangan yang lain diatur berbeda. 

Kendaraan pada sebuah jalur dapat berjalan 

jika waktu yang diberikan telah mencapai batas 

waktu tunggu yang ditentukan. Sistem tersebut 

memiliki kekurangan, karena jumlah kendaraan 
yang melewati suatu jalur menuju persimpangan 

bervariasi terhadap waktu. Sehingga pada jam sibuk 

kendaraan harus menunggu lama pada satu jalur, 

sementara jalur lain tidak ada dan bahkan  

terkadang  ada jalur yang tidak ada kendaraan sama 

sekali.  

Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu 

sistem yang dapat mengatur lamanya durasi lampu 

lalu lintas secara otomatis berdasarkan kekosongan 

jalur di persimpangan tersebut. Dengan adanya 

sistem seperti ini, maka diharapkan lalu lintas yang 
terjadi di persimpangan menjadi lebih lancar. Oleh 

karena itu, dibuat Penelitian dengan judul 

“Pengontrolan Lampu Lalu Lintas Berdasarkan 

Kepadatan Kendaraan”. Yang mana sistem yang  

digunakan ini menggunakan pewaktu otomatis  

yang tergantung  pada kepadatan kendaraan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi waktu pengguna jalan 

dengan cara membuat pengendali lalu lintas 

berdasarkan kepadatan kendaraan. 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi pada pengontrolan 

lampu lalu lintas ini dibuat dengan ukuran 

tinggi 66 cm, lebar 30 cm dan panjang 30 cm, 

serta dengan tinggi tiang 2 meter. Pada tiang 

dipasang 3 buah sensor. 

 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol 

sensor ultrasonic HC-SR04  menggunakan 

mikrokontroler Arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian sensor ultrasonik HC-SR 04. 

Pengujian sensor ini digunakan untuk 
mendapatkan jarak yang sesuai antara hasil 

pengujia dan jarak yng sebenarnya 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Lampu Lalu Lintas 

Berdasarkan undang – undang no. 22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 

lampu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu 

lintas adalah perangkat elektronik yang 

menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi 

dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas 
orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau 

pada ruas jalan.  

Lampu lalu lintas atau traffic light dikenal 

pertama kali pada tahun 1868. Sistem menggunakan 

gas yang dipasang di Westminter Inggris. 

Kemudian pada tahun 1918 di New York, 

dengan format merah, kuning, hijau yang 

dioperasikan secara manual. Pada tahun 1926 

dilakukan operasi lampu secara semi otomatis di 

wolverhampton Inggris. Secara garis besar traffic 

light digunakan sebagai pengatur arus lalu lintas, 

mencegah kemacetan di persimpangan, memberikan 

kesempatan kepada kendaraan lain/ pejalan kaki 

dan meminimalisasi konflik kendaraan[1]. Untuk 
warna - warna lampu lalu lintas dapat dilihat pada 

gambar 1 sebagai berikut : 

 

Gambar 1 Warna – Warna Lampu Lalu Lintas 

Warna – warna tersebut memiliki arti masing – 

masing, yakni : 

1. Warna merah, artinya berhenti. Semua 

kendaraan maupun pejalan kaki maka harus 

berhenti. 

2. Warna kuning, artinya hati – hati. Semua 
kendaraan berhati – hati untuk berjalan. 

3. Warna hijau, artinya dapat berjalan. Semua 

kendaraan dan orang – orang yang ingin 

menyebrang diizinkan untuk berjalan. 

Pada umumnya, lampu lalu lintas 

menggunakan sistem waktu tetap. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi 

kepulauan Bangka Belitung, untuk penetapan 

waktu lampu lalu lintas tergantung dari tingkat 

kepadatan kendaraan yang melewati persimpangan 

tersebut. Sehingga waktu antara persimpangan satu 
dengan persimpangan yang lain diatur berbeda. 

Menurut hasil survey yang dilakukan  antara 

persimpangan jalan Jenderal Soedirman dan jalan 

RE. Martadinata serta jalan Sam Ratulangi, kota 

Sungailiat, kabupaten Bangka Induk, provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung diperoleh durasi lampu 

lalu lintas yang digunakan  seperti dapat dilihat 

pada  tabel 1 berikut : 

 
Tabel 1 Durasi lampu lalu lintas 

Simpang atau jalan Merah 

(detik) 

Kuning  

(detik) 

Hijau 

(detik) 

Simpang 1 (dari arah  

Jalan RE. 

Martadinata) 

64 2 10 
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Simpang 2 (jalan 

Jend.Soedirman) 

dari arah Pangkal 

Pinang  

60 2 17 

Simpang 3 (dari arah 

jalan Sam Ratulangi) 

64 2 10 

Simpang 4 (jalan 

Jend.Soedirman) 

dari arah Sungailiat. 

60 2 17 

 

Tujuan dari dibuatnya lampu lalu lintas  atau 

alat pemberi isyarat lalu lintas adalah: 

1. Memfasilitasi persimpangan antara jalan 

utama untuk kendaraan dan pejalan kaki 

dengan jalan sekunder sehingga 

kelancaran arus lalu lintas dapat 

terjamin. 
2. Menghindari hambatan karena adanya 

perbedaan arus jalan bagi pergerakan 

kendaraan. 

3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang 

diakibatkan oleh tabrakan karena 

perbedaan arus jalan. 

Pengaturan lalu lintas di persimpangan 

jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan 

kendaraan pada masing-masing kelompok 

pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara 

bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-

arus yang ada. Saat ini pegaturan lampu lalu lintas 
yang digunakan masih menggunakan sistem waktu 

tetap. Dimana lama waktu nyala lampu hijau dan 

merah di atur secara konstan atau waktu tetap. 

Sehingga sistem ini tidak sesuai dengan kondisi 

yang terjadi pada lalu lintas yang volume kendaraan 

bervariasi setiap waktu. Sistem lampu lalu lintas ini 

tidak bersifat adaptif. Lampu lalu lintas bersifat 

adaptif adalah waktu lamanya kendaraan menunggu 

dapat berubah sesuai dengan tingkat kepadatan pada 

masing - masing jalur. 

 

2.2 Perangkat Keras (Hardware) 

2.2.1  Sensor Ultrasonik 
Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor 

yang mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi 

besaran listrik. Pada sensor ini gelombang 

ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah benda yang 

disebut piezoelektrik. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonik dengan 

frekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan 

pada benda tersebut[2]. Sensor  ultrasonik adalah 

sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara. Sensor ini menghasilkan 
gelombang suara yang kemudian menerima 

kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar 

penginderaannya. Perbedaan waktu antara 

gelombang suara yang dipancarkan dengan 

gelombang suara ditangkap kembali tersebut adalah 

berbanding lurus dengan jarak objek yang 

memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindera 

diantaranya adalah objek yang berbentuk padat[3]. 

Sensor ultrasonik secara umum digunakan 

untuk suatu pengungkapan tak sentuh yang 

beragam seperti aplikasi pengukuran jarak. Alat ini 
secara umum memancarkan gelombang suara 

ultrasonik menuju suatu target yang memantulkan 

balik gelombang kearah sensor. Kemudian sistem 

mengukur waktu yang diperlukan untuk 

pemancaran gelombang sampai kembali ke sensor 

dan menghitung jarak target dengan menggunakan 

kecepatan suara dalam medium. Rangkaian 

penyusun sensor ultrasonik ini terdiri dari 

transmitter, reiceiver, dan komparator. Selain itu, 

gelombang ultrasonik dibangkitkan oleh sebuah 

kristal tipis bersifat piezoelektrik. 
Sensor ultrasonik yang dipakai pada 

pembuatan proyek akhir ini adalah sensor 

ultrasonik HC-SR04. Sensor ini merupakan sensor 

ultrasonik siap pakai, satu alat yang berfungsi 

sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol 

gelombang ultrasonik. Alat ini memiliki 4 pin, pin 

vcc, gnd, trigger, dan echo. Pin vcc untuk listrik 

positif dan gnd untuk ground-nya. Pin trigger untuk 

trigger keluarnya sinyal dari sensor dan pin echo 

untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembuatan Konstruksi Prototype Lampu 

Lalu Lintas 

Kontruksi tiang lampu lalu lintas dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 3 Rancangan Tiang Lampu Lalu Lintas 

Keterangan bagian-bagian konstruksi pada 

rancangan awal prototype sebagai berikut: 

A : Box lampu lalu lintas 

B : Lampu 1 atau lampu merah 

A 

C 

D 

B 

E 

F 
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C : Lampu 2 atau lampu kuning 

D : Lampu 3 atau lampu hijau 

E : Tiang 

F : Sensor  

Lampu lalu lintas yang akan dijadikan 

prototype lampu lalu lintas berdasarkan terbuat dari 
bahan triplek dengan panjang 300 mm, lebar 300 

mm, dan tinggi 660 mm. Box ini akan dibuat 

lubang dengan diameter 150 mm sebanyak 3 buah. 

dan akan dipasang 3 buah lampu berwarna merah, 

kuning, dan hijau. Dan tiang terbuat dari bahan pipa 

PVC setinggi 2000 mm.   

 

3.2 Pemasangan Sensor Ultrasonik HC-SR04  

 Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya kendaraan. Sensor 

ultrasonik ini dirancang pemasangannya sebanyak 3 
buah per satu sisi jalan. Tujuan dari pemasangan 3 

buah sensor per satu sisi jalan adalah agar jarak 

pembacaan sensor lebih jauh dalam pendeteksian 

kendaraan. Satu buah sensor ultrasonik dapat 

mendeteksi panjang antrian kendaraan mencapai 1 

meter dan lebar sisi jalan yang dapat dideteksi 

adalah 3 meter. Sensor 1 mendeteksi antrian 

kendaraan di range no 1. Sensor 2 mendeteksi 

antrian kendaraan di range no 2. Sensor 3 

mendeteksi antrian kendaraan di range no 3. Sensor 

1 dipasang dengan sudut 30 derajat, sensor 2 

dipasang dengan sudut 45 derajat dan sensor 3 
dipasang dengan sudut 75 derajat. Untuk lebih 

jelas, gambar range pendeteksian sensor dapat 

dilihat pada gambar 4 berikut ini. 

 
 
Gambar 4 Rancangan Tiang Lampu Lalu Lintas 
 

3.4 Pengujian Sistem 

Uji coba sistem kerja prototype dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2 Uji Coba Sistem Kerja Prototype 

Jalur ke-  
keterangan I II III IV 

0 0 0 0 sedikit 

1 0 0 0 sedikit 

0 1 0 0 sedikit 

0 0 1 0 sedikit 

0 0 0 1 sedikit 

1 1 0 0 sedang 

1 0 1 0 sedang 

0 1 1 0 sedang 

0 0 1 1 sedang 

1 0 0 1 sedang 

0 1 0 1 sedang 

1 1 1 0 banyak 

1 0 1 1 banyak 

1 1 0 1 banyak 

1 1 1 0 banyak 

1 1 1 1 banyak 

 

Kondisi 0 menunjukkan tidak ada kendaraan. 

Kondisi 1 menunjukkan  ada kendaraan. Untuk 

lamanya durasi penyalaan lampu hijau dilakukan 

dengan beberapa kondisi diantaranya. 
 

1. Kondisi sedikit kendaraan  

Kondisi sedikit kendaraan dimaksudkan adalah 

adanya antrian kendaraan hanya pada satu jalur. 

Durasi penyalaan lampu hijau jika kondisi sedikit 

kendaraan adalah 5 detik. Berdasarkan uji coba 

waktu yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini. 

 
Tabel 3 Hasil Uji Coba Penyalaan Lampu Hijau Kondisi 

Sedikit 

Sisi 
ke- 

Durasi 
Seharusnya 

Durasi Hasil Uji 
Coba 

Error  

1 5 detik 5,70 detik 14 % 

2 5 detik 4.91 detik 1,8 % 

3 5 detik 5,30 detik 6 % 

4 5 detik 5,05 detik 1 % 

 

Untuk gambar durasi penyalaan lampu hijau 

ujicoba dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini. 

 
Gambar 5 Hasil Pengujian Durasi Penyalaan 

 Lampu Hijau Kondisi Sedikit 

 

2. Kondisi Antrian Kendaraan Sedang 

Kondisi antrian kendaraan sedang dimaksudkan 

adanya antrian kendaraan pada dua jalur. Pada 

kondisi ini durasi penyalaan lampu hijau adalah 

lebih dari 5 detik dan kurang dari 17 detik. 

Berdasarkan uji coba waktu yang diperoleh dapat 
dilihat pada tabel 4 berikut ini. 

 

 
Tabel 4 Hasil Uji Coba Penyalaan Lampu Hijau Kondisi 

Sedang 

Sisi 
ke- 

Durasi 
Seharusnya 

Durasi Hasil Uji 
Coba 

Error  

1 15 detik 15,49 detik 3,2 % 

2 15 detik 15.19 detik 1,2 % 

3 15 detik 14,92 detik 0,5 % 

Sensor  1 

Sensor  2 

Sensor  3 
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4 15 detik 14,94 detik 0,4  % 

    

Dan untuk gambar waktu pengujian dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 6 Hasil Pengujian Durasi Penyalaan 
 Lampu Hijau Kondisi Sedang 

 

3. Kondisi Padat Kendaraan 

Kondisi banyak kendaraan dimaksudkan adalah 

adanya antrian kendaraan pada 3 jalur atau 4 jalur. 
Pada kondisi ini durasi penyalaan lampu hijau adalah 

17 detik. Pada  uji coba, waktu yang diinginkan 

adalah 17 detik. Berdasarkan uji coba waktu yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

 
Tabel 5 Hasil Uji Coba Penyalaan Lampu Hijau Kondisi 

Padat 

Sisi 
ke- 

Durasi 
Seharusnya 

Durasi Hasil Uji 
Coba 

Error  

1 17 detik 17,47 detik 2,7 % 

2 17 detik 17.32 detik 1,8 % 

3 17 detik 16,89 detik 0,6 % 

4 17 detik 16,56 detik 2,5  % 

 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 7 Hasil Pengujian Durasi Penyalaan  
Lampu Hijau Kondisi Banyak Kendaraan. 

 

Analisa:  

Berdasarkan hasil pengujian dengan  kondisi sedikit 

kendaraan persentase error mencapai 14%. Kondisi  

antrian kendaraan dengan kepadatan sedang  

persentase error mencapai 4%. Kondisi  padat 

kendaraan maka persentase error mencapai 3%. 

4. Kesimpulan 

4.1 Kesimpulan 
 Dari hasil analisa dan pengujian yang 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

a. Durasi  penyalaan lampu hijau adalah 5 

detik untuk kondisi kendaraan sedikit. 

Sedangkan berdasarkan hasil ujicoba 

durasi penyalaan lampu  hijau untuk 

kondisi kosong memiliki persentase error 

mencapai 14%.  

b. Durasi  penyalaan lampu hijau untuk 

kondisi sedang adalah lebih dari 5 detik 

dan kurang dari 17 detik. Sedangkan 
berdasarkan hasil ujicoba durasi penyalaan 

lampu  hijau untuk kondisi antrian 

kendaraan dengan kepadatan sedang  

persentase error mencapai 4%.  

c. Durasi  penyalaan lampu hijau untuk 

kondisi padat adalah 17 detik. Sedangkan 

berdasarkan hasil ujicoba durasi penyalaan 

lampu  hijau untuk kondisi padat memiliki 

persentase error mencapai 3%. 

 

4.2 Saran 

a. Untuk pengembangan lebih lanjut, sensor 
ultrasonic yang digunakan harus memiliki 

jarak pendeteksian yang lebih jauh. 

Berdasarkan ujicoba yang telah dilakukan 

sensor ultrasonic SRF 08 dapat digunakan. 

Karena  memiliki jarak pendeteksian 

hingga 6 meter. 
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Abstrak - Banyak perusahaan berusaha untuk menekan biaya produksi dan mempercepat proses produksi tanpa 

mengurangi kualitas dari produk. Cara untuk mempercepat proses produksi salah satunya dengan 

meminimalkan penggunaan mesin. Tetapi beberapa produk membutuhkan waktu yang lama untuk proses 

produksinya karena proses pemesinan dilakukan pada mesin berbeda contohnya poros. Oleh karena itu, pada 

proyek akhir ini dirancang alat bantu penggerindaan silindris pada mesin bubut yang diharapkan membantu 

industri menengah ke bawah memepersingkat proses produksi dan menghasilkan produk yang silindris dan 

kelurusan. Alat bantu penggerindaan ini dirancang dengan menggunakan bantalan gelinding sebagai dudukan 

batu gerinda, motor istrik sebagai elemen penggerak serta pulley belt sebagai elemen transmisi dan alat bantu 

dipasang pada eretan melintang mesin bubut doALL saja. Dengan dibuatnya alat bantu ini bisa membantu 

proses penggerindaan silindris dilakukan di mesin bubut .yang bisa menghasilkan produk kesilindrisan dan 

kesatu sumbuan. Hasil penggerindaan, diperoleh rata rata 0.002 mm untuk kesilindrisan dan 0.006 mm untuk 

kesumbuan. 
 

Kata kunci: produksi, kualitas, alat bantu penggerindaan, mesin bubut, kesilindrisan. 

 

Abstract - Many companies are trying to reduce production costs and speed up the production process without 

reducing the quality of the product. How to speed up the production process one of them by minimizing the use 

of the machine. But some products take a long time to process the production because machining process is done 

on different machines eg axis. Therefore, in this final project designed cylindrical grinding tool on the lathe 

which is expected to help the middle to lower industry memepersingkat production process and produce products 

cylindrical and straightness. This grinding tool is designed using rolling pads as a grinding wheel holder, an 

electric motor as a driving element and a pulley belt as a transmission element and auxiliary equipment mounted 

on a sash just across the doall lathes. With the creation of this tool can help the process of cylindrical grinding 

done in lathe machine that can produce the product of synonymous and unity. Grinding results, obtained an 

average of 0.002 mm for synonymous and 0.006 mm forperfume. 
 

Keywords: Production, Quality, Grinding aid, Lathe, synonymous. 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

 Mesin bubut konvensional merupakan mesin 

bubut yang dalam penggunaanya sebagian besar 

dilakukan secara manual oleh operator. Mesin bubut 

konvensional biasanya menghasilkan produk 

berbentuk silinder dengan kekasaran permukaan yang 

diperoleh kasar (N7 – N10). Untuk itu memerlukan 

keterampilan dan feeling yang baik dari operator 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 
Beberapa produk harus dilakukan proses finishing 

untuk menghasilkan produk dengan tingkat kekasaran 

permukaan yang halus (N5). Proses finishing untuk 

produk yang dihasilkan mesin bubut harus dilakukan 

pada mesin gerinda silindris untuk menghasilkan 

produk dengan permukaan yang halus. Tetapi harga 

mesin gerinda silindris yang relatif mahal maka akan 

memberatkan perusahaan menengah kebawah untuk 

membeli mesin gerinda silindris tersebut. [2] 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang ini, orang memanfaatkan mesin bubut, 

dimodifikasi agar dapat melakukan proses 

menggerinda silinder untuk proses akhir dari suatu 

produk. Oleh karena itu dirancang dan dibangun alat 

bantu proses menggerinda silinder dilakukan dimesin 

bubut untuk mengurangi penggunaan mesin.  

 

1.2.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana merancang dan membuat alat bantu 

penggerindaan silindris pada mesin bubut doALL 

dibengkel mekanik Polman Bangka Belitung. 

2. Bagaimana alat yang dibuat dapat menghasilkan 

benda kerja yang silindris serta lurus. 

 

2.1.  Tujuan 

. 

1. Bagaimana merancang danmembuat alat bantu 

penggerindaan silindris pada mesin bubut doALL 

dibengkel mekanik Polman Bangka Belitung. 

2. Bagaimana alat yang dibuat dapat menghasilkan 

benda kerja yang silindris serta lurus. 

3.  

3.1. Metodologi pelaksanaan  

 Adapaun metodologi yang digunakan pada 

proyek akhir ini dapat dilihat pada gambar 1.1.  

 
Gambar 1.1 diagram alir alat bantu penggerindaan 

silindris pada mesin bubut 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1  Mesin Bubut Konvensional 

Mesin bubut konvensional merupakan mesin 

bubut yang dalam penggunaanya sebagian besar 

dilakukan secara manual oleh operator. Untuk itu 

memerlukan keterampilan dan feeling yang baik dari 

operator untuk menghasilkan benda-benda yang 

berkualitas. Terkadang mesin ini juga memiliki 

mekanisme penggerak otomatis (semi otomatis)
 [2]

. 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mesin bubut konvensional 

Bagian-bagian utama mesin bubut yaitu: 

1. Headstock (kepala tetap) 

Merupakan tempat sumbu utama mesin 

(main spindle) yang digunakan untuk tempat 

bergantungnya pencekam benda kerja. Didalamnya 

terdapat pully dan susunan roda gigi yang mengatur 

putaran mesin. Terdapat juga tuas-tuas pengatur 

putaran mesin dan tombol-tombol untuk pengoprasian 

mesin. 

2. Tailstock (kepala lepas) 

Kedudukan tailstock berada pada bed mesin. 

Dapat dipindahakan untuk membantu proses 

pembubutan seperti dalam proses pencekaman live-

centre / between-centre.  Merupakan tempat untuk 

kedudukan alat bantu pembubutan seperti drill chuck, 

live centre, dll. 

3. Carriage (eretan) 

Fungsi utama eretan adalah untuk membawa 

pahat dalam proses penyayatan benda kerja. 

4. Bed mesin (alas mesin) 

Merupakan tempat bertumpunya dan jalan 

eretan, tailstock, steady rest. Bed mesin juga 

merupakan tempat tumpuan gaya dari proses 

penyayatan pada waktu pembubutan. 

5. Frame (rangka) 

Merupakan tempat penyangga semua bagian 

mesin bubut. 

2.2 Proses Penggerindaan  

  Bekerja dengan mesin gerinda prinsipnya 

sama dengan proses pemotongan benda kerja. Pisau 

atau alat potong gerinda adalah ribuan keping 

berbentuk pasir gerinda yang melekat menjadi keping 

roda gerinda. Proses penggerindaan dilakukan oleh 

keping roda gerinda yang berputar menggesek 

permukaan benda kerja
[3]

. 

2.1 Batu Gerinda  

 Sampai saat ini belum ditemukan jenis batu 

gerinda ideal yang berarti dapat digunakan untuk 

berbagai kondisi proses penggerindaan. Batu gerinda 

yang ada dipasaran terdiri dari berbagai jenis, masing-

masing dengan karakteristik tertentu yang hanya 

sesuai dengan beberapa kondisi penggerindaan saja. 

Sebelum menentukan variabel dari proses 

penggerindaan (kecepatan putar, gerakan meja, dan 

sebagainya), sangat logis jika jenis batu gerinda yang 

ditentukan terlebih dahulu, sehingga kondisi 

penggerindaan optimum dapat dicapai terlebih 

dahulu
[3]

. 

Parameter utama dari batu gerinda adalah: 

Mulai 

Perancangan 

Pengumpulan Data 

Proses pemesinan 

Perakitan 

 

Berhasil  

? 

Analisis 

Selesai  

Tidak 

Ya 

Kesimpulan 

Uji Coba Mesin 

Perawatan 
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1. Bahan serbuk/ abrasive.  

2. Ukuran serbuk (grain/grit size).  

3. Kekuatan ikatan atau kekerasan.  

4. Struktur.  

5. Bahan pengikat (bond).  

2.3 Pemilihan Batu Gerinda 

Dalam pemilihan batu gerinda yang akan 

digunakan, maka harus diperhatikan identitas serta 

bentuk dan dimensi yang ada dalam batu gerinda 

tersebut agar dapat maksimal dalam penggerindaan
[3]

. 

2.3.1 Identifikasi Batu Gerinda 

Biasanya batu gerinda diberi label dimana 

tercantum spesifikasinya untuk mempermudah 

pemilihan jenis batu gerinda yang akan digunakan. 

Maka dari itu ISO merekomendasikan pemakaian 

jenis batu gerinda yang telah di standarkan (ISO 525-

1975E, bonded Abrasive Products, General Feature, 

Designation, Range of Dimensions and Profiles). 

Ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Identifikasi batu gerinda 

Kode karakteristik batu gerinda tersebut 

meyatakan lima karakter utama dari batu gerinda 

yaitu; bahan serbuk, ukuran serbuk, kekerasan, 

struktur, dan jenis bahan pengikat. 

2.3.2 Dimensi dan Bentuk  

Dimensi dan bentuk batu gerinda yang dipilih 

disesuaikan dengan jenis mesin gerinda, dimensi 

utama, serta jenis operasi penggerindaan. Pemilihan 

bentuk dan dimensi dari batu gerinda tidak begitu 

sulit, sebaliknya pemilihan karakteristik batu gerinda 

memerlukan pertimbangan yang lebih dalam.  

Faktor-faktor dalam menentukan jenis batu 

gerinda yang sesuai dengan jenis pekerjaan antara 

lain: 

1 Jenis material benda kerja dan kekerasannya.  

2 Kecepatan pembuangan geram dan kehalusan 

yang diinginkan.  

3 Penggunaan cairan pendingin.  

4 Kecepatan putaran batu gerinda.  

5 Lebar sempitnya daerah kontak.  

6 Kemudahan/ kesulitan proses yang 

direncanakan.  

7 Daya mesin gerinda. 

 

2.3.3 Rpm Batu Gerinda 

Untuk menghitung kecepatan atau rpm batu 

gerinda dapat dilakukan mengikuti rumus  surface 

speed. Ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tabel rpm batu gerinda
[5]

 

Untuk menghitung rpm batu gerinda dapat 

digunakan persamaan dibawah ini: 

𝑉𝑐 = 
𝑛𝑠.𝜋.𝑑

1000
 (𝑚 𝑠⁄ )     

  (2.1) 

𝑛𝑠 = 
𝑣𝑐.1000.60

𝜋.𝑑𝑠
𝑚𝑖𝑛−1    

   (2.2) 

Ket: 

Vc  = Kecepatan potong (m/det) 

Ns  = Kecepatan putaran batu gerinda (rpm) 

d  = diameter batu gerinda (mm) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan 

Pada pembuatan konsep mesin, dibuat 

sebanyak mungkin alternatif konsep mesin, yang 

semuanya memenuhi semua butir dari tuntuan mesin. 

Konsep mesin masih berupa gambar skema yang 

terdiri dari elemen-elemen mesin. Elemen mesin yang 

berupa rangka tersebut harus diberi bentuk dalam fase 

perancangan berikutnya, yaitu fase pembuatan 

rancangan mesin. Pada tahapan ini dilakukan 

pemecahan masalah dengan menggunakan black box 

untuk menentukan fungsi bagian utama. Mesin ini 

dirancang karena adanya kebutuhan dan tuntutan 

terhadap proses akhir dari produk seperti poros harus 

dilakukan penggerindaan silindris. Beberapa kendala 

yang dapat menghambat suatu perusahaan 

memproduksi produk, yaitu ketersediaan mesin yang 

tidak ada pada saat proses akhir produk.  

Analisis black box digunakan sebagai 

indicator dari masukan, proses dan luaran. Pada Tabel 

3.1 berikut adalah analisa black box yang digunakan. 

Tabel 3.1 Analisa black box 
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3.2 Daftar Tuntutan 

Dibawah ini merupakan beberapa tuntutan 

yang diinginkan untuk diterapkan pada alat bantu 

penggerindaan silindris pada mesin bubut, 

ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Daftar tuntutan alat bantu penggerindaan 

silindris 

 

3.3 Perhitungan Rancangan 

Dibawah ini merupakan perhitungan batu 

gerinda melihat pada persamaan (2.1 dan 2.2)  

1. Perhitungan batu gerinda 

Rumus perhitungan batu gerinda 

r = 75 mm 

t = 25 mm 

𝑉1 = 𝜋 .  𝑟2 .  𝑇 

      =  3.14 . 752 .25   
      = 441.562,5 𝑚𝑚3   
     

𝑉2 =  𝜋 . 𝑟2.  𝑇  

       = 3,14 . 17,52. 12  

       = 24.040,625 𝑚𝑚3   
    

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
       = 𝑉1 − 𝑉2 

                     = 441.562,5 − 24.040,625 

                     = 417.521,875 𝑚𝑚3  
                     = 0,0004175219 𝑚𝑚3    

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑢𝑛𝑖𝑢𝑚 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 1522
𝑘𝑔

𝑚3⁄

    

             𝑚   = 𝜌 . 𝑚              

              𝜌   =  
𝑚

𝑣
 

      = 1522 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 0,0004175219 𝑚𝑚3  

      = 0,63 𝑘𝑔  
𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 

 𝐹 = 𝑚 . 𝑔 

     =  0,63 𝑘𝑔 .10 𝑚
𝑠2⁄  

     =  6,3 𝑁                  

2. Perhitungan rpm batu gerinda 

Dibawah ini merupakan perhitungan rpm 

batu gerinda melihat pada persamaan (2.1 dan 2.2)  

a. Perhitungan kecepatan putaran 

 ns =
vc x 1000 x 60 

π x ds
( min−1) 

 ns =
4459 x 1000 x 60

3,14 0x 15
 

 ns  =
267540000

471
    

     

 ns = 568.025,217      

     

b. Perhitungan kecepatan putaran batu 

gerinda 

  vc
ns x π x ds

1000 x 60
 

 vc =
568.025,217 x 3,14 x 150

60000
 

 vc =
26.753.987.721

60000
 

vc = 4458,99 rpm = 4459 rpm  

    

3. Perhitungan daya motor 

Untuk menghitung daya motor, maka melihat 

pada persamaan (2.8) 

F = 6,3 N 

r = 75 mm 

N = 2800 rpm 

𝑀𝑝 = 𝐹 . 𝑟 

        = 6,3 𝑛 .75 

        = 472,5 𝑛 𝑚𝑚  

𝑀𝑝 = 9950 .
𝑝

𝑛
 

𝑃     =  
𝑀𝑃 . 𝑛

9550
 

         =  
472,5 . 2800

9550
 

         = 138,53 𝑊𝑎𝑡𝑡 

1 𝐻𝑝 = 746 𝑊𝑎𝑡𝑡 

𝑃       =  
138,53

746
= 0.185 = 0,5 𝐻𝑝  

 

 

3.4 Proses Pemesinan 

Dalam proses pembuatan komponen alat 

bantu pemeriksa penggerindaan silindris pada mesin 

bubut dibuat melalui beberapa proses pemesinan, dan 

menggunakan beberapa mesin yaitu mesin Frais, dan 

Bubut. 

3.5 Perakitan 

 Proses perakitan merupakan proses 

penggabungan bagian bagian dari komponen satu 

dengan komponen yang lainnya sehingga menjadi 

sebuah mesin yang utuh. Pada tahap ini komponen-

komponen mesin yang telah dibuat kemudian dirakit 

sesuai dengan gambar. 

Masukan Proses Keluaran 

 

 Benda uji 

yang 

telah di 

bubut 

 Energi 

mekanik 

dan 

energi 

listrik 

 

 

 Model alat 

bantu 

penggerind

aan 

silindris 

pada 

mesinbubut 

 

 Benda uji 

yang sudah 

diproses 

penggerinda

an silindris 

No 
Daftar 

Tuntutan 
Deskripsi 

1 Alat bantu harus 

selesai dibuat 

Alat bantu yang dibuat harus 

selesai sesuai waktu yang 

telah di tentukan. 

2 Hasil harus diuji Hasil penggerindaan harus 

diuji untuk melihat hasilnya. 

3 Ø roda gerinda ± 

150 mm 

Untuk diameter roda gerinda 

harus sesuai dengan dimensi 

yang ada dimesin bubut dan 

dimensi alat bantu 

260



Perakitan pertama kali dilakukan pada 

konstruksi pelat dudukan batu gerinda, yaitu dengan 

mengikat bearing dengan baut pada pelat landasan 

utama sehingga membentuk rangka sesuai dengan 

rancangan. Lalu dilanjutkan pemasangan poros dan 

batu gerinda kemudian dilanjutkan pemasangan pelat 

dudukan motor pada landasan utama dengan baut. 

Dan yang terakhir pemasangan motor, pulley, belt. 

Hasil perakitan alat bantu penggerindaan silindris 

pada mesin bubut ditunjukkan pada Gambar 3.1 

berikut:  

 

Gambar 3.1 Mesin yang telah dirakit 

3.6 Uji Coba Mesin  

Dalam percobaan sebuah alat biasanya terjadi 

error. Apabila dalam uji coba alat mengalami 

gangguan (error) sebaiknya dilakukan perbaikan pada 

sistem yang mengalami gangguan tersebut. Percobaan 

yang dilakukan berulang kali pada alat bantu 

pengerindaan silindrispada mesin bubut yaitu untuk 

mengetahui apakah mesin alat bantu penggerindaan 

silindris pada mesin bubut ini sudah sesuai dengan 

yang diharapakan. Adapun hasil uji coba mesin dilihat 

pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 Berikut: 

Tabel 4.12 Pengukuran benda uji dengan alat ukur 

mikrometer 

Pengukuran Benda Uji Ø 25 mm dengan Alat Ukur 

Mikrometer 

N

o 

Gambar Objek Standa

r 

Hasil 

 

1 

 

 

 

Kesilindrisa

n 

 

 

0,001 

mm 

 

 

24,9

9 

mm 

 

2 

 

 

 

Kesilindrisa

n 

 

 

0,001 

mm 

 

 

24,9

9 

mm 

 

3 

 

 

 

 

Kesilindrisa

n 

 

 

0,001 

mm 

 

 

24.9

9 

mm 

 Hasil Rata rata   24.9

9 

mm 

 

Tabel 4.13 Pengukuran Benda Uji dengan Alat Ukur 

Dial Indikator 

Pengukuran Benda Uji Ø 25 mm dengan Alat Ukur 

Dial Indikator 

N

o 

Gambar Objek Standar

t 

Hasil 

 

1 

 

 

 

Kesumbuan 

 

 

 

0,002 

mm 

 

 

0,00

6 

mm 

 

2 

 

 

 

Kesumbuan 

 

 

 

0,002 

mm 

 

 

0,00

6 

 Hasil rata rata   0,00

6 

mm 

 

3 

 

 

 

 

Kesilindrisa

n  

 

 

 

0,001 

mm 

 

 

0,00

2 

mm 

 

 

 

 

Kesilindrisa

n  

  

 

 

 

0,001 

mm 

 

 

0,00

2 

mm 

 

 

 

 

Kesilindrisa

n   

  

 

 

 

0,001 

mm 

 

 

0,00

2 

mm 

 Hasil rata rata   0.00

2 

mm 

Berdasarkan hasil uji coba alat 

penggerindaan silindris pada mesin bubut untuk 

kesilindrisan dan kesumbuan tidak masuk standar 

yang diingikan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ialah: 

1. Hasil perancangan alat bantu penggerindaan 

silindris pada mesin bubut konvensional ialah 

a. Motor penggerak menggunakan motor AC 

dengan daya ½ pk. 

b. Elemen transmisi menggunakan pulley dan belt. 
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c. Putaran motor ialah 2400 rpm dan putaran benda 

kerja ialah 125 rpm. 

d. Batu gerinda yang digunakan berjenis cylindrical 

grinding wheels dengan spesifikasi A46PV. 

2. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh: 

a. Hasil penggerindaan kesilindrisan pengukuran 

dengan alat ukur mikrometer rata rata = 24.99 

mm. 

b. Hasil penggerindaan kesilindrisan pengukuran 

dengan alat ukur dial indikator rata rata = 0.006 

mm. 

c. Hasil penggerindaan kesatusumbuan pengukuran 

dengan alat ukur dial indikator rata rata = 0.002 

mm. 

3. Berdasarkan standar maka hasil penggerindaan 

belum mencapai standar yang diinginkan untuk 

kesilindrisan sebesar 0.001 mm dan 

kesatusumbuan 0.002 mm. 
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RANCANG BANGUN MESIN CUTTING PCB  

BERBASIS ARDUINO 
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1
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3
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4
 

1,2,3,4  Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Bangka 

33211,  
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Abstrak - Pemotongan PCB saat ini masih menggunakan pemotongan secara manual. Bentuknya 

tidak bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk tempat/facing dari komponen elektronik. 

Untuk itu diperlukan mesin yang dapat memotong PCB sesuai bentuk/ukuran sesuai keinginan 

user sesuai dengan wadah/facing dari komponen elektronika yang diinginkan. Dari permasalahan 
diatas  maka dibuatlah mesin potong PCB yang dapat memotong PCB sesuai dengan 

ukuran/bentuk  yang diinginkan oleh user . Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah 

memudahkan user dalam pemotongan PCB sesuai dengan bentuk yang diinginakan. secara 

otomatis dengan membuat inputan berupa gambar dari software Inkscape. Metodelogi penelitian 

ini pembuatan mesin pemotong pcb ini adalah user mendesain bentuk pcb yg diinginkan  dari 

software inkscape kemudian dconvert dalam bentuk G-Code oleh software inkscape unicorn. 

Kemudian dari gambar yang telah diubah dalam bentuk G-Code akan  dikirim ke software 

processing untuk diproses kedalam bahasa program Arduino intuk menjadi inputan dalam 

memproses control pergerakan motor stepper sumbu X dan sumbu Y. Pengujian dilakukan dengan 

mengukur hasil output PCB yang sudah dipotong dan dibandingkan dengan bentuk ukuran yang 

diinginkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemotongan PCB dengan menggunakan mesin 

cutting ini mampu memotong PCB dengan bentuk simetris seperti yang diinginkan  dengan 
ketelitian 97% . 

Kata kunci: PCB, Arduino, G-Code, Inkscape, Processing    
  

Abstract - The current PCB cut is still using manual cutting. The shape can not be adjusted to 

what is desired for the place / facing of electronic components. For required machines that can cut 

the PCB according to the shape / size according to the wishes of the user in accordance with the 

container / facing of the desired electronics component. From the above problems then made a 

PCB cutting machine that can cut the PCB in accordance with the size / shape desired by the user. 

The purpose of making this research is to facilitate the user in cutting PCB in accordance with the 

desired shape. Automatically by making input in the form of images from Inkscape software. This 

research methodology of making this pcb cutting machine is user design the desired pcb form from 
inkscape software then dconvert in G-Code form by inkscape unicorn software. Then from the 

image that has been changed in the form of G-Code will be sent to the processing software to be 

processed into Arduino program language intuk into input in processing motion stepper motion 

control X and Y axis. Testing is done by measuring the output of PCB that has been cut and 

compared with the shape of the desired size. Test results show that cutting PCB by using cutting 

machine is able to cut PCB with symmetrical shape as desired with 97% accuracy. 

Keyword : PCB, Arduino, G-Code, Inkscape, Processing   

 

 

1. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pemotongan PCB saat ini masih 

menggunakan pemotongan secara manual. 

Bentuknya tidak bisa disesuaikan dengan 

apa yang diinginkan untuk tempat/facing 

dari komponen elektronik.  

Dari permasalahan diatas maka 

dibuatlah mesin potong PCB yang dapat 
memotong PCB sesuai dengan bentuk / 

ukuran yang diinginkan oleh user dengan 

bentuk simetris. Mesin pemotong PCB ini 

dikontrol dengan hardware Arduino yang 

sudah diprogram sesuai dengani sistem yang 

akan digunakan. Tujuan dari pembuatan 
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penelitian ini adalah memudahkan user 

dalam pemotongan PCB sesuai dengan 

bentuk yang diinginkan. secara otomatis 

dengan membuat inputan berupa gambar 

dari software Inkscape.  

 

1.2  Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, metedologi 

penelitian yang dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi meja cutting 

dibuat dengan menggunakan besi dengan 

panjang 80 cm dan lebar 60 cm.  Meja 
cutting yang dibuat dibagi menjadi 3 

yaitu meja cutting, tiang penyangga 

spindle, dan ragum.  

 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol 

motor stepper, motor DC, dan driver 

L298N dengan menggunakan 

mikrokontroller arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian motor stepper dengan  

mengatur arah putaran dan kecepatan 

motor stepper dengan menggunakan 
arduino. Hasil pengujian menunjukkan 

arah putaran dan kecepatan motor dapat 

diatur. 

- Pengujian kecepatan motor DC 

menggunakan arduino . Hasil pengujian 

menunjukkan kecepatan motor DC 

dapat diatur secara maksimal. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Mesin Cutting PCB 

Mesin cutting PCB adalah mesin  yang 
digunakan untuk memotong papan PCB. 

Mesin ini dibuat untuk membantu pekerjaan 

manusia dalam proses pemotongan karena 

mesin ini dapat memotong papan PCB 

sesuai bentuk yang diinginkan user. Bentuk-

bentuk yang dapat dibuat oleh mesin ini 

antara lain bentuk persegi dan persegi 

panjang. Mesin cutting ini dibuat 

sesederhana mungkin sehingga manusia 

dapat menggunakan mesin tersebut tanpa 

harus kesulitan ketika mengoperasi mesin. 
Mesin cutting PCB dapat dilihat pada 

gambar 1 

 

 
Gambar 1 Mesin Cutting PCB 

Mesin cutting PCB terbagi dalam 2 

jenis, yaitu : 

1. Mesin V-Cut PCB dimana cutter yang 

digunakan untuk pemotongan akan 

bergerak secara horizontal selebar meja 

potong atau sepanjang sumbu x.   

2. Mesin V-Groove Cutter PCB, cutter 

yang digunakan pada mesin ini akan 

bergerak secara vertikal atau sepanjang 

sumbu y. 

 

2.2 Software Inkscape 
Inkscape adalah sebuah perangkat lunak 

editor gambar vektor yang bersifat bebas 

terbuka dibawah lisensi GNU GPL. 

Tampilan software Inkscape dapat dilihat 

pada gambar 2 

 
           Gambar 2 Tampilan Software Inkscape 

 

Inkscape tersedia untuk operasi 

Windows, Macintosh, dan Linux. Program 

dan kode sumber Inkscape tersedia untuk 

umum pada situs resmi Inkscape. Inkscpe 

digunakan untuk membuat gambar vektor 
untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk 

membuat gambar ilustrasi pada web, ikon 

untuk smartphone, membuat garis 

sederhana, kaligrafi, logo, dan masih banyak 

lagi. Tampilan kanvas Inkscape dapat 

dimodifikasi sesuai kebutuhan sehingga 

lebih nyaman saat digunakan.  

Gambar pada Inkscape akan disimpan 

dalam format SVG. Dalam penelitian ini, 

gambar dari Inkscape disimpan dalam 

bentuk G-Code untuk diconvert ke software 
lain dan pembacaan kode gambar dapat 

dilakukan[1]. 

 

2.3 Software Processing  

Software processing adalah software 

yang berfungsi untuk mempermudah 

pemrograman grafis yang bersifat interaktif. 

Software ini dapat melakukan pembacaan 

kode seperti G-Code sehingga banyak 

digunakan oleh pembuat mini CNC. 

Pembacaan G-Code ini dapat dilihat secara 

langsung selama proses cutting. Berikut 
tombol  pengaturan yang ada di processing, 

yaitu: 
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1. P : pemilihan Port yang di gunakan 

pada mesin 

2. Tombol 1, 2, 3 : untuk mengatur jarak 

pemakanan per milimeter nya 

3. H : du gunakan untuk mengatur titik nol 

dan juga di gunakan untuk mengtur 

cutter dapat kembali ke titik nol 

4. G : untuk membuka file G-code yang 

telah di buatdan juga untuk memulai 

proses pemotongan 

X : untuk menghentikan proses 

pemotongan terakhir  
 

Gambar tampilan software processing dapat 

dilihat pada gambar 3 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tampilan software Processing 

 

2.4 Motor Stepper 
Motor stepper merupakan salah satu 

jenis motor yang banyak digunakan sebagai 

aktuator, misalnya sebagai penggerak head 

baca/tulis diatas permukaan piringan disket, 

penggerak kepala pada printer line feed 

control dan yang lebih popular saat ini 

adalah aplikasi dalam bidang robotik. 

Dengan bantuan mikrokontroller perputaran 

motor dapat dikontrol dengan tepat dan 

terprogram[2]. 

Bentuk  fisik dari motor stepper dapat 

dilihat pada gambar 4 
 

 

Gambar 4 Motor Stepper 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembuatan Konstruksi Meja Cutting 

Kerangka meja cutting dibuat dengan 
ukuran 80cm x 60cm x 75cm. Kerangka 

tersebut dibuat menggunakan besi dengan 

panjang 80 cm dan lebar 60 cm. Alas meja 

cutting dibuat dari tripleks dengan ketebalan 

1.2cm. Berikut adalah hasil pembuatan 

konstruksi kerangka meja cutting 

ditunjukkan pada Gambar 5 

 

 

Gambar 5 Konstruksi Meja Cutting 

 

3.2 Pembuatan Panel Kontrol  

Panel kontrol terbuat dari triplex dengan 

panjang 125 mm, lebar 80 mm, dan tinggi 

250 mm. Panel kontrol ini dilapisi dengan 

stainless sebagai pengaman agar air tidak 
meresap kedalam panel jika terjadi 

kebocoran. Didalam panel kontrol terdapat 

rangkaian kontrol untuk mesin cutting PCB. 

Isi dari panel kontrol terdiri dari Arduino 

Mega 2560, driver L298N, power supply 

12V5A, dan kipas pendingin driver. Hasil 

dari pembuatan panel kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 6, sedangkan isi panel kontrol 

dapat dilihat pada Gambar 7 

 

 

Gambar 6 Panel Kontrol Tampak Depan 

 

 

Gambar 7 Isi Panel Kontrol 

 

3.3 Perakitan Mesin Cutting PCB 

Setelah perakitan konstruksi meja 
cutting dan perakitan box panel, maka 

langkah selanjutnya adalah perakitan 

keseluruhan. Adapun gambar perakitan 

keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 8 

 

 
Gambar 8 Mesin Cutting PCB 
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3.4 Pengujian  Peralatan 

1. Pengujian Bentuk Persegi 

Pengujian pada bentuk persegi ini 

terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran 4x4 cm, 

ukuran 5x5 cm, dan 8x8 cm. Hasil pengujian 

pemotongan PCB ini akan dibandingkan 

dengan bentuk yang telah didesain oleh user 

sebelumnya. Hasil pengujian cutting PCB 

bentuk persegi dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian Cutting PCB 

Bentuk Persegi 

No Ukuran Hasil pengujian  Error 

1 Persegi 4x4 cm Persegi 4.1x3.8 cm 1.25% 

2 Persegi 5x5 cm Persegi 4.8x5 cm 2% 

3 Persegi 8x8 cm Persegi 8x8.2 cm 2.50% 

 

Berikut ini analisa dari hasil pengujian 

pemotongan PCB bentuk persegi.Untuk 

persegi 4x4 cm dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
 

 
Gambar 9 Hasil Pemotongan PCB Persegi 

Ukuran 4x4  

 

 Dari hasil pengujian akan dibandingkan 

dengan desain yang dibuat sebelumnya. 

Hasil pengukuran secara manual didapatkan 

ukuran pemotongan PCB 4.1x3.8 cm, 

sedangkan pada pengukuran melalui 

software ukuran pemotongan PCB yang 
diperlukan adalah 4x4 cm sehingga 

persentase error pada hasil pemotongan 

akan dihitung dengan cara menggunakan 

rumus berikut:  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
Teori − keliling potong 

Teori
|  𝑥 100% 

 

Berikut adalah perhitungan persentase 

error pengujian pemotongan PCB 4x4 cm:  
 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
16 − 15.8 

16
|  𝑥 100% = 1.25% 

 

 

2. Pengujian bentuk segitiga 

Pengujian pada bentuk segitiga ini 

terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran 5x5x5 cm, 

ukuran 3x3x3 cm, dan 7x7x7 cm. Hasil 

pengujian pemotongan PCB ini akan 

dibandingkan dengan bentuk yang telah 

didesain oleh user sebelumnya. Hasil 

pengujian cutting PCB bentuk segitiga dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Cutting PCB 

Bentuk Segitiga 

No. Ukuran  Hasil pengujian  error 

1 5 x 5 x 5 cm 5 x 4.8 x 4.9 cm 2% 

2 3x3x3 cm 2.9x2.9x3 cm 2.22% 

3 7 x 7 x 7 cm 6.8 x 7 x 6.9 cm 1.40% 

 

Berikut ini analisa dari hasil pengujian 

pemotongan PCB bentuk segitiga. Untuk 

segitiga 5x5x5 cm dapat dilihat pada gambar 

12 dibawah ini: 

 

 
Gambar 12 Hasil Pemotongan  

 

Dari hasil pengujian akan dibandingkan 

dengan desain yang dibuat sebelumnya. 

Hasil pengukuran secara manual didapatkan 

ukuran pemotongan PCB 5x4.8x4.9 cm 

sehingga persentase error pada hasil 

pemotongan akan dihitung dengan cara 

menggunakan rumus berikut: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
Teori − keliling potong 

Teori
|  𝑥 100% 

 

Berikut adalah perhitungan persentase 

error pengujian pemotongan PCB segitiga 

5x5x5 cm: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
15 − 14.7 

15
|  𝑥 100% = 2% 

 

 

3. Pengujian bentuk trapesium 
Pengujian pada bentuk trapesium ini 

terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran 

5x5x3x5.4 cm, ukuran 10x10x6.5x10.6 cm, 

dan 5x3x3.5x3.3 cm. Hasil pengjian 

pemotongan PCB ini akan dibandingkan 

dengan bentuk yang telah didesain oleh user 

sebelumnya. Hasil pengujian cutting PCB 

bentuk segitiga dapat dilihat pada tabel 3 
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Tabel 3 Hasil Pengujian Cutting PCB 

Bentuk Trapesium 

No. Ukuran Hasil Pengujian  error 

1 5 x 5  cm 4.5 x 4.8  cm 2.70% 

2 10 x 10 cm 9.5 x9.5 cm 1.40% 

3 5 x 3 cm 4.8 x 3  cm 1.35% 

 

 Berikut ini analisa dari hasil pengujian 

pemotongan PCB bentuk persegi.Untuk 
persegi 4x4 cm dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 
Gambar 15 Hasil Pemotongan PCB 

Dari hasil pengujian akan dibandingkan 

dengan desain yang dibuat sebelumnya. 

Hasil pengukuran secara manual didapatkan 

ukuran pemotongan PCB 9.5x9.5 cm 

sehingga persentase error pada hasil 

pemotongan akan dihitung dengan cara 
menggunakan rumus berikut: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
Teori − keliling potong 

Teori
|  𝑥 100% 

 
Berikut adalah perhitungan persentase 

error pengujian pemotongan PCB trapesium 

10x10 cm: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 pengujian = |
15−14.7 

15
|  𝑥 100% = 2%  

 

Dari percobaan diatas, didapatkan 

bahwa mesin cutting PCB sudah mampu 
memotong papan PCB dengan bentuk yang 

diinginkan user dengan kepresisisan 

mencapai 97%. Namun masih terdapat error 

pada hasil pemotongan sehingga ukuran 

PCB kurang dari ukuran yang disetting user. 

Error yang terjadi pada hasil percobaan 

disebabkan oleh kontruksi yang masih 

kurang rapi dan presisi, sehingga pada saat 

pemotongan, terutama pada bagian sudut 

yang masih memiliki radius. Untuk mesin 

cutting PCB ini sudah sesuai dengan fungsi 

kerjanya dimana berfungsi untuk memotong.  
 
 
 

4. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pengujian yang 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

a) Mesin cutting PCB sudah mampu 

memotong papan PCB dengan 

bentuk yang telah ditetapkan oleh 

user dengan berbagai bentuk selain 

persegi dan persegi panjang. 

b) Error pada setiap pemotongan 

masih masuk kedalam batas 

toleransi yag telah ditetapkan 
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RANCANG BANGUN MESIN PENGUPAS KULIT BAWANG 

DENGAN KAPASITAS 500 gram/5 menit 
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Abstract- Red onion is one type of tuber bulbs used as a flavoring ingredient in cooking or to enrich the taste. But 

in the process of stripping the onion is still done by manual way so it takes a relatively long time for processing. 

In order to find new variations in stripping the onions to answer the above questions. How to use VDI 2222 to 

make and build onion peeler with mechanism of rotating and overcoming onion friction with rubber peel result so 

that from the experimental results done with onion 500 gram within 5 minutes got garlic onion 250 gram or 50% 

from total onion 

 

Keywords: onion, peeler, cooking spices 

 

Abstrak - Bawang merah merupakan salah satu jenis umbi lapis yang digunakan sebagai bahan untuk penyedap 

rasa pada masakan atau untuk memperkaya cita rasa. Namun dalam proses pengupasan bawang tersebut masih 

dilakukan dengan cara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pengolahannya. Kemudian 

perlu ditemukan variasi baru dalam pengupasan bawang untuk menjawab permasalahan diatas. Digunakan 

metode VDI 2222 untuk merancang dan membangun mesin pengupas kulit bawang dengan mekanisme diputar 

dan terjadi gesekan bawang dengan karet pengupas sehingga dari hasil uji coba yang dilakukan dengan bawang 

sebanyak 500 gram dalam waktu 5 menit didapat bawang yang terkupas sebanyak 250 gram atau 50% dari total 

bawang. 

 

Kata kunci: bawang, pengupas, bumbu masakan. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia terkenal sebagai negara agraris. 

Negara agraris adalah suatu keadaan dimana profesi 

penduduk yang ada di suatu negara sebagaian 

besarnya adalah bertani. Hal ini didukung dengan 

tanah yang subur dan cocok untuk ditanami berbagai 

macam jenis sayuran, rempah-rempah, dan umbi-

umbian. Kekayaan/kelebihan Indonesia ini tidak 

menyebabkan Indonesia keluar dari kemiskinan. Oleh 

karena itu, perlu diupayakan suatu usaha untuk 

meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu 

caranya dengan meningkatkan produksi hasil 

pengolahan tanaman perkebunan. 

Bawang merah merupakan salah satu jenis umbi 

lapis. Hampir disetiap daerah di Indonesia seperti 

Bangka Belitung menggunakan bawang merah 

sebagai bahan untuk penyedap rasa pada masakan 

atau untuk memperkaya cita rasa. Bawang merah 

bahkan disebut sebagai salah satu bumbu inti atau 

bumbu yang hampir selalu ada pada masakan,  

Selain masyarakat umum, usaha kecil menengah 

banyak menggunakan bawang merah sebagai bumbu 

masakan. Pada Usaha Kecil Menengah (UKM), 

umumnya menggunakan bawang merah dalam 

jumlah yang banyak. Sebagai contohnya, pada salah 

satu usaha bakso Tango Mas Yadi, membutuhkan 7 

Kg tiap harinya.  Saat ini, pengolahan bawang merah 

tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga 

membutuhkan 150 menit untuk mengupas kulit 

bawang sebanyak 7 Kg/hari. Adanya masalah dalam 

pengolahan bawang tersebut, maka diperlukan 

pengembangan teknologi untuk membantu dan 

mendukung usaha kecil menengah. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis mencoba menawarkan salah 

satu solusi, yaitu merancang dan membuat alat 

pengupas bawang yang diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis 

mendapatkan permasalahan dalam melakukan 

pengupasan kulit bawang yang saat ini masih 

dilakukan secara manual, berikut ini rumusan 

masalah pada penelitian yang rencanakan: 

1. Bagaimana membuat mesin yang dapat mengupas 

kulit bawang 500 gram/5 menit? 

2. Bagaimana membuat mesin yang dapat mengupas 

kulit bawang 50% perproses? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan mesin pengupas 

kulit bawang ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat mesin yang dapat mengupas kulit 

bawang 500 gr/5 menit. 

2. Membuat mesin yang dapat mengupas kulit 

bawang 50% perproses. 

1.4 Metodologi  
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Metode yang akan digunakan dalam proyek 

akhir ini adalah dengan menyusun kegiatan-kegiatan 

dalam bentuk flowchart, dengan tujuan agar tindakan 

yang dilakukan lebih terarah dan terkontrol sehingga 

target-target yang diharapkan dapat tercapai. 

flowchart pada kegiatan proyek akhir ini ditunjukan 

oleh gambar 1 di bawah. 

 
Gambar1. flow chart Metode Penelitian  

1.4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mencarai data yang akan mendukung penelitian. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode 

yaitu: dengan survei, wawancara dilakukan mengenai 

permasalahan yang berhubungan dengan proses 

pengupasan kulit bawang 

1.4.2 Perancangan Mesin 

Melakukan perancangan mesin merupakan hal 

yang paling awal sebelum melakukan pembuatan 

mesin agar setiap pekerjaan dapat terarah dengan 

karena adanya perencanaan yang telah disusun 

dengan baik 

1.4.3 Pembuatan Mesin 

Pembuatan mesin dilakukan berdasarkan 

perancangan mesin yang telah dilakukan sehingga di 

dapat gambar kerja untuk melakukan proses 

permesinan dan fabrikasi untuk komponen yang 

dapat dibuat sendiri. 

1.4.4 Assembly 

Assembly merupakan pemasangan komponen–

komponen dari mesin atau alat berdasarkan fungsi 

masing–masing menjadi satu kesatuan sehingga 

terbentuk sebuah mesin sesuai dengan rancangan 

yang telah di buat 

1.4.5 Perakitan Mesin 

Setelah komponen mesin dibuat, maka langkah 

selanjutnya adalah perakitan mesin dengan mengacu 

pada sistem rangka, transmisi, ekstruder, pemotong, 

pengantar dan motor penggerak. 

1.4.6 Ujicoba dan Analisis 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba, untuk 

memperoleh data yang nantinya akan dianalisis 

secara deskriftif. Data yang diperoleh dikumpulkan 

dan dianalisis untuk melihat apakah alat dapat 

mempercepat pekerjaan dan merata-ratakan kualitas 

hasil kupasan. Kemudian membandingkan hasil 

kupasan antara proses tradisional yang masih 

konvensional dengan mesin yang dilengkapi motor 

penggerak. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Bawang merah 

Bawang merah merupakan komoditi 

hortikultural yang tergolong sayuran rempah. 

Sayuran rempah ini banyak dibutuhkan terutama 

sebagai pelengkap bumbu masakan guna 

menambahkan cita rasa dan kenikmatan makanan, 

hampir setiap masakan menggunakan bawang merah 

sebagai pelengkap bumbu penyedap[1]. 

2.2 Proses perancangan 

Metode perancangan produk adalah tiap-tiap 

prosedur, teknik, dan alat bantu tertentu yang 

mempresentasikan sejumlah aktivitas tertentu yang 

digunakan oleh perancang dalam proses total 

perancangan, model perancangan menurut VDI 2222. 

Dari keempat model atau cara merancang 

produk kami mengguakan Model Perancangan 

Menurut VDI dimana fase-fase tersebut 

menggambarkan cara merancang yang dibuat oleh 

persatuan insinyur Jerman[2]. 

2.3 Komponen Yang Digunakan 

2.3.1 Motor AC 

Motor AC merupakan motor induksi dengan 

arus bolak balik yang paling banyak digunakan dan 

dijumpai dalam setiap aplikasi industri maupun 

rumah tangga. Penamaannya berasal dari kenyataan 

bahwa arus rotor motor ini bukan diperoleh dari dari 

sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang 

terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif 

antara putaran rotor dengan medan putaran yang 

dihasilkan arus stator[3]. 

Perhitungan daya motor : 

 𝑀𝑝 = 9550 𝑥
𝑝

𝑛
 

2.3.2 Elemen Pengikat 

Secara umum elemen pengikat dibagi menjadi 

dua yaitu, dapat dilepas dan tidak dapat dilepas, 

elemen pengikat yang dapat dilepas adalah baut-mur, 

pena, pasak, ring penahan, sedangkan elemen 

pengikat yang tidak dapat dilepas adalah keling, 

perekat, solder, dan las[4]. 

1. Baut-Mur  

Merupakan sambungan dapat dilepas banyak 

dijumpai pada konstruksi permesinan ataupun 

peraatan. Pada dasarnya baut dibedakan menjadi 2 

kelompok utama : 
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a. Baut pengikat baut kelompok ini adalah elemen 

yang paling tepat, sederhana dan ekonomis bila 

digunakan pada konstruksi yang diinginkan 

mudah untuk dilepas pasang. Baut ini bisa 

berfungsi sebagai pemegang, penutup, pemyetel, 

dan penyambung. 

b. Baut penggerak digunakan untuk merubah gerak 

lurus menjadi gerak putar atau sebaliknya. Juga 

untuk merubah gaya keliling yang kecil menjadi 

gaya memanjang yang besar. 

Jenis ulir untuk baut pengikat yang sering 

digunakan dalam konstruksi mesin dan konstruksi 

peralatan diantaranya adalah ulir ISO metrik normal, 

ulir ISO metrik halus, ulir inch. 

2. Sambungan Pengelasan  

Pengelasan dapat digunakan untuk 

menyambung bermacam-macam keperluan. Bahan-

bahan yang mampu disambung degan pengelasan 

tidak hanya baja, besi tuang dan baja tuang, tetapi 

juga termasuk bahan-bahan non-fero seperti tembaga, 

aluminium, paduan magnesium, nikel, seng, timah, 

dan bahan sintetis termoplastik 

2.3.3 Seal (perapat) 

Seal digunakan untuk mencegah kebocoran 

cairan, zat padat, dan gas dari bagian-bagian mesin 

dan peralatan industri lainya dan menghalangi 

kotoran dan sumber-sumber kontaminasi dari luar 

masuk ke dalam mesin atau sistem pemipaan[5]. 

2.3.4 Koplimg 

Kopling dapat didefinisikan sebagai alat 

mekanis yang secara permanen menghubungkan dua 

poros yang berputar satu sama lain. Penggunaan 

kopling paling umum adalah gabungan dari dua poros 

yang di rangkai terpisah atau dibeli perbagian 

sehingga mesin baru terbentuk. Sebagai contoh, 

kopling digunakan untuk menghubungkan output 

poros dari motor listrik ke input poros gearbox di 

mesin perkakas[6]. 

2.3.5 Poros 

Istilah "poros transmisi" biasanya mengacu 

pada elemen mesin yang berputar, melingkar 

dibagian melintang, dan yang mendukung elemen 

transmisi seperti roda gigi, puli dan sprocket dan juga 

mentransmisikan daya. Sebuah poros transmisi juga 

mendukung roda gigi dalam peredam kecepatan. 

Poros selalu tergambar dengan diameter maksimum 

di bagian tengah dan diameter minimum pada kedua 

ujungnya, dimana bantalan dilepas[5]. 

2.3.6 Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu 

poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-

baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan 

panjang umur[4]. 

 

 

2.3.7 Pulley Belt 

Jarak yang jauh antara dua buah poros sering 

tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda 

gigi. Dalam hal demikian cara transmisi putaran atau 

daya yang lain dapat diterpkan, dimana sebuah sabuk 

luwes atau rantai dibelitkan sekeliling puli atau 

sproket pada poros[4]. 

2.3.8 Alignment 

Alignment merupakan suatu proses 

pemeliharaan atau perawatan pada elemen mesin 

pemindah putaran atau daya, agar perlengkapan yang 

digunakan dapat berfungsi semaksimal mungkin dan 

mencegah kerusakan elemen-elemen mesin lainya[7]. 

2.3.9 Autonomous Maintenance (Perawatan Mandiri) 

Perawatan mandiri adalah sekumpulan aktivitas 

perawatan yang dilakukan oleh operator produksi 

untuk memelihara mesin, dan peralatan yang mereka 

gunakan sehari-hari dengan tidak tergantung mutlak 

pada bagian Engineering. 

Menggunakan teknisi atau insinyur yang sangat 

terampil untuk melaksanakan tugas perawatan yang 

sangat sederhana banyak menggunakan biaya. Jika 

operator bisa dilatih untuk melaksanakan tugas dasar 

ini, hal itu memberi mereka kesempatan untuk 

meningkatkan tingkat keterampilan mereka, 

membuat mereka lebih bertanggung jawab atas 

peralatan yang digunakan, meningkatkan prospek 

pekerjaan, dan membiarkan teknisi untuk 

mengerjakan tugas yang lebih detail[8]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mesin yang dibuat terdiri dari 5bagian utama 

yaitu sistem rangka, sistem penggerak, sistem 

transmisi, sistem pengupas, sistem pembawa reduksi.  

Rangka utama terbuat dari pelat siku 30x30 mm 

sebagai dudukan dari mesin. Sistem penggerak 

menggunakan motor listrik 135 kw. Sistem transmisi 

menggunakan couplingyang berfungsi sebagai 

penerus putaran mesin. Sistem pengupas 

menggunakan karet pada mesin pengupas bulu ayam. 

Sistem reduksi menggunakan pully dan belt.hasil 

perancangan dan pembuatan mesin pencetak terasi 

yang dibuat secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 

2 & 3. 

 
Gambar 2. Dimensi Perancangan Mesin  
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Gambar 3. Mesin HasilRancang Bangun 

 

Setelah proses pembuatan dan perakitan selesai, 

maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian 

terhadap mesin. Tujuan dari pengujian ini untuk 

mengetahui apakah mesin berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan mampu mengupas bawang serta 

memperoleh data kualitas serta kuantitas hasil 

pengupasan bawang yang telah di lakukan. Pengujian 

dilakukan dengan dan tanpa bawang. Pengujian tanpa 

bawang dimaksud untuk mengetahui apakah semua 

sistem berfungsi dengan baik. Sedangkan pengujian 

dengan memasukkan bawang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Setelah dilakukan uji coba dan didapat hasil 

sebagai berikut: 

 
  

Uji coba dilakukan sebanyak 4 kali dan setiap 

uji coba dilakukan selama 5 menit. Jumlah bawang 

yang akan diproses pada setiap proses sebanyak 500 

gram dan air yang digunakan untuk membantu proses 

pegelupasan sebanyak 3000 ml untuk setiap 500 gram 

bawang. 

Setelah diproses, didapatkan bawang yang 

terkelupas sempurna sebanyak 200-250 gram, 

bawang yang terkelupas tidak sempurna sebanyak 50-

150 gram, dan bawang yang tidak terkelupas 

sebanyak 150-250 gram.  

 

4.  SIMPULAN 
Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Mesin pengupas bawang yang dirancang 

menggunakan sistem penggerak motor listrik135 

watt, sistem elemen penerus menggunakan pully 

dan belt, yang berfungsi sebagai penerus putaran 

mesin. 

2) Sistem pengupas menggunakan karet pengupas. 

3) Mesin mudah di bokar pasang serta mudah di 

lakukan perawatan mandiri   

4) Hasil rata-rata bawang dalam satu kali proses 

yang terkupas hanya 50 % 
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Abstrak – Monitoring cairan infus masih dilakukan secara manual dengan mendatangi pasien secara berkala 

untuk memantau kondisi cairan infus sehingga membutuhkan waktu dan banyak perawat. Untuk itu diperlukan 

alat monitoring infus secara otomatis yang di-interface ke PC. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan perawat 

memantau kondisi cairan infus pasien sehingga perawat tidak menghabiskan banyak waktu mendatangi pasien 

satu per satu. Metodologi penelitian sistem ini adalah dengan memasangkan sensor pada tabung infus untuk 

mendeteksi level cairan infus, pada drip chamber untuk memantau sekaligus menghitung jumlah Tetesan per 

menit (Tpm) cairan infus, serta pemasangan motor servo pada selang infus untuk mengatur laju aliran cairan 

infus yang diatur melalui PC. Pengujian alat ini dilakukan dengan menguji dan membandingkan kondisi cairan 

infus, jumlah Tpm dan pengaturan laju aliran infus pada PC sehingga sesuai dengan kondisi sebenarnya pada 

jarak maksimal 12 meter didalam ruangan. Hasil pengujian yang didapatkan pada jarak 12 meter adalah level 

infus pada PC sama dengan level infus yang sebenarnya, sedangkan untuk Tpm mempunyai ketelitian 95% serta 

pengaturan laju aliran infus dengan mengatur sudut motor servo <3º untuk kondisi cairan tidak menetes dan 

cairan akan menetes apabila sudut diatur >3º. 

  

Kata Kunci : Infus, Level cairan infus, Radio frekuensi FS1000A, Tetesan per menit (Tpm). 

  

Abstract – Intravenous fluid monitoring is still done manually by visiting patients periodically to monitor the 

intravenous fluid condition so that it takes time and many nurses. For that we need an infusion monitoring tool 

that is automatically interfaced to the PC. This system aims to facilitate the nurse to monitor the patient's 

infusion fluid condition so that the nurse does not spend much time coming to the patient one by one. The 

research methodology of this system is by pairing the sensor on the IV tube to detect the infusion fluid level, to 

the drip chamber to monitor at the same time calculate the amount of drip per minute (Tpm) infusion fluid, and 

the installation of servo motor in the infusion tube to adjust the flow rate of infusion fluid that is regulated 

through PC. Testing of this tool is done by testing and comparing the infusion fluid condition, the amount of Tpm 

and the infusion rate flow rate on the PC so that in accordance with the actual conditions at a maximum 

distance of 12 meters in the room. The test results obtained at a distance of 12 meters is the level of infusion on 

the PC is the same as the actual infusion level, while for Tpm has 95% accuracy and infusion rate adjustment 

rate by adjusting the servo motor angle <3º for fluid condition does not drip and liquid will drip if angle Set to> 

3º. 

 

Keywords : Infusion, Infusion fluid level, Radio frequency FS1000A, Drop per minute (Tpm). 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Proses pelayanan di rumah sakit terhadap jumlah 

pasien terkadang tidak seimbang dengan jumlah 

pelayanan keperawatan yang bertugas. Oleh karena 

itu, muncul lah kelalaian dalam pemantauan kondisi 

pasien seperti kondisi pemberian cairan infus pasien 

yang mana pada proses pemberian cairan infus 

perawat dituntut untuk memeriksa keadaan infus 

pasien secara berkala.  

Untuk menghindari terjadinya permasalahan 

tersebut diperlukan alat monitoring infus secara 

otomatis yang di-interface ke PC. Sistem ini bertujuan 

untuk memudahkan perawat memantau kondisi cairan 

infus pasien dari jarak jauh sehingga perawat tidak 

menghabiskan banyak waktu mendatangi pasien satu 

per satu. Sistem yang dimaksud yaitu Montoring 

cairan infus menggunakan Arduino dengan Radio 

Frequency FS1000A sebagai sarana komunikasi ke 

komputer. Alat ini dirancang untuk memberikan 

kemudahan kepada perawat dengan sistem yang 

mampu memantau cairan infus untuk 5 Pasien dalam  

satu ruangan atau jarak maksimal 20 meter, 

mendeteksi level cairan infus, memberikan informasi 

berupa jumlah tetesan per menit (Tpm) cairan infus 

yang diberikan ke pasien, serta pengontrolan jumlah 

Tpm yang harus diberikan ke pasien melalui aplikasi 

virtual berupa Microsoft Visual Basic (VB) pada 
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komputer melalui Arduino dengan sistem komunikasi 

menggunakan Radio Frekuensi FS1000A sehingga 

perawat dapat langsung melakukan monitoring 

pemberian cairan infus pada 5 pasien secara 

bersamaan serta menghemat waktu. 

 Pada penelitian ini, Metodologi yang digunakan 

adalah : 

 Uji coba pada jarak maksimal 20 meter didalam 

ruangan dan 40 meter diluar ruangan. 

 Pemasangkan sensor pada tabung infus untuk 

mendeteksi level cairan infus, 

 Pemasangan sensor pada drip chamber untuk 

memantau sekaligus menghitung jumlah Tetesan 

per menit (Tpm) cairan infus,  

 Serta pemasangan motor servo pada selang infus 

sebeagai pengganti klem infus untuk mengatur 

laju aliran cairan infus yang diatur melalui PC. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Monitoring 
Monitoring merupakan bagian dari sebuah 

aktivitas dimana sebuah pengawasan atau pemantauan 

untuk tujuan dan hasil dari hal tersebut akan dijadikan 

sebagai bahan evaluasi. Dalam sebuah pekerjaan 

tentunya sebuah pengawasan atau pemantauan sangat 

penting demi menjaga kualitas ataupun hasil dari 

setiap pekerjaan untuk kemudian ditindaklanjuti [1]. 

 

2.2. Infus 
Infus merupakan pemberian sejumlah cairan ke 

dalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam 

pembuluh vena (pembuluh balik) untuk menggantikan 

kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. 

Pemberian cairan intravena (infus) yaitu 

memasukan cairan atau obat langsung kedalam 

pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu 

tertentu dengan menggunakan infus set. Tindakan 

infus diberikan pada klien dengan dehidrasi, sebelum 

transfusi darah, pra dan pasca bedah sesuai program 

pengobatan, serta klien yang sistem pencernaannya 

terganggu. 

 

 
Gambar 1 : Bentuk Fisik Tabung Infus 

2.3. Sensor TCRT5000  
Sensor TCRT5000 adalah komponen elektronika 

terintegrasi buatan Vishay yang memuat pemancar 

dan detektor  infrared dalam satu komponen terpadu. 

TCRT5000 ini terdiri dari dua buah sensor yaitu 

infrared (pemancar) dan photodiode (penerima). 

Konstruksi komponen ini yang kompak diatur 

sedemikian hingga sumber emisi cahaya infrared dan 

komponen sensor/detektonya berada pada arah yang 

sama, dengan demikian mampu mendeteksi 

keberadaan objek yang mendekat dengan cara 

mendeteksi pantulan sinar merah yang terpancarkan 

dan memantul pada permukaan objek tersebut. 

Komponen sensor / detector adalah sebuah 

phototransistor, kinerja deteksi optimal pada saat 

objek berada pada jarak 2,5mm (rentang jarak yang 

dapat dideteksi antara 0,2 mm hingga 15 

mm). Phototransistor dilapisi dengan lapisan khusus 

untuk menahan sinar selain infra-merah untuk 

meningkatkan akurasi sensor. Rata-rata arus keluaran 

(IC) adalah 1 mA [2]. 

 

 
Gambar 2 : Bentuk fisik sensor TCRT5000 

 

2.4. Photodiode  Sensor 
Sensor photodiode adalah salah satu jenis sensor 

peka cahaya (photodetector). Photodiode akan 

mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear 

terhadap intensitas cahaya yang diterima. Arus ini 

umumnya teratur terhadap density power (Dp). 

Perbandingan antara arus keluaran dengan density 

power disebut sebagai current responsitivity. Arus 

yang dimaksud adalah arus bocor ketika photodiode 

tersebut disinari dan dalam keadaan dipanjar mundur 

[3]. 

 
2.5. Laser 

Laser adalah alat yang menghasilkan cahaya 

melalui proses quantum mekanik dan termodinamik. 

Sebagai sumber cahaya laser memiliki berbagai 

macam sifat, tergantung tujuan dari laser itu dibuat 

[4]. 

 
Gambar 3 : Bentuk Fisik Laser 
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2.6. Modul Radio Frekuensi FS1000A 
 Modul FS1000A ini biasanya digunakan untuk 

transmisi data stasiun cuaca dan remote kontrol. 

Modul radio frekuensi FS1000A ini terdiri dari 

pemancar (FS1000A) dan penerima (XD RF 5V).  

 

  
 (a) (b) 

Gambar 4 : Bentuk Fisik Radio Frekuensi FS1000A 

(a) Transmitter, (b) Receiver 

 

 Modul FS1000A transmitter dan receiver 

memiliki karakteristik dan spesifikasi kerja masing-

masing sebagai berikut: 

 
Tabel 1 : Karakteristik Kerja Radio Frekuensi Transmitter 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Working voltage 3V - 12V for max. 

power use 12V 

2. Working current max  less than 

40mA max , and 

min 9mA 

3. Resonance mode (SAW) 

4. Modulation mode ASK 

5. Working frequency Eve 315MHz  or 

 433MHz  

6. Transmission power 25mW (315MHz at 

12V) 

7. Frequency error +150kHz (max) 

8. Velocity less than 10Kbps 
 

Tabel 2 : Karakteristik Kerja Radio Frekuensi Receiver [5] 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Working voltage 5.0VDC +0.5V 

2. Working current ≤5.5mA max 

3. Working Method OOK/ASK 

4. Working frequency 315MHz-

433.92MHz 

5. Bandwidth 2MHz 

6. Sensitivity excel –100dBm 

(50Ω) 

7. Transmitting velocity less than 10Kbps 

 

2.7. Motor Servo DC 
 Motor servo DC adalah sebuah motor DC 

dengan sistem umpan balik tertutup (closed feedback) 

di mana posisi dari motor DC diinformasikan kembali 

rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo DC. 

Motor servo DC ini terdiri dari sebuah motor DC, 

serangkaian gear, perangkat sensor dan rangkaian 

kontrolnya. 

 Servo DC memiliki perangkat sensor untuk 

mendeteksi sudut perputaran dari poros yakni 

potensiometer untuk servo. Salah satu bentuk fisik 

dari motor servo DC dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 5 : Motor Servo DC [6]. 

 

2.8. Mikrokontroler Arduino 2560 
 Arduino Mega2560 adalah board Arduino yang 

merupakan perbaikan dari board Arduino Mega 

sebelumnya. Arduino Mega awalnya memakai chip 

ATmega1280 dan kemudian diganti dengan chip 

ATmega2560, oleh karena itu namanya diganti 

menjadi Arduino Mega2560. Pada saat tulisan ini 

dibuat, Arduino Mega 2560 sudah sampai pada 

revisinya yang ke 3 (R3). Tampilan Arduino 

Mega2560 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 6 : Bentuk Fisik Arduino Mega2560 - R3 

 

2.9. Visual Basic 
 Visual Basic atau sering disingkat VB adalah 

perangkat lunak untuk menyusun program aplikasi 

yang bekerja dalam lingkungan sistem operasi 

Windows. Dengan Visual Basic bisa memanfaatkan 

kemampuan Windows secara optimal. Dengan 

kecanggihan yang ditawarkan oleh Visual Basic akan 

terasa begitu mudahnya menyusun program aplikasi 

dengan tampilan grafis yang menawan dalam waktu 

yang relatif singkat [7]. 

 Visual Basic mempunyai banyak fitur salah 

satunya adalah fitur untuk mengakses port serial 

sehingga komputer dapat terhubung dengan perangkat 

luar. Untuk pengaksesan port serial dapat diakses 

secara langsung melalui register UART (Universal 

Ansynchronous Receiver/Transmitter) atau 

menggunakan kontrol Serialport yang telah disediakan 

Visual Basic. UART merupakan komunikasi data 

serial asinkron yakni clock tidak dikirimkan bersama 

data serial, tetapi dibangkitkan secara sendiri-sendiri 

baik pada sisi pengirim (transmitter) maupun pada sisi 

penerima (receiver).  

 Pada UART, kecepatan pengiriman data (baud 

rate) dan fase clock pada sisi transmitter dan pada sisi 

receiver harus sinkron. Untuk itu diperlukan 

sinkronisasi antara transmitter dan receiver. Hal ini 

dilakukan oleh bit ‘Start’ dan bit ‘Stop’. Ketika 

saluran transmisi dalam keadaan idle, output UART 
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adalah dalam keadaan logika ‘1’. Ketika transmitter 

ingin mengirimkan data, output UART akan diset 

lebih dulu kelogika ‘0’ untuk waktu satu bit. Sinyal ini 

pada receiver akan dikenali sebagai sinyal ‘Start’ yang 

digunakan untu mensinkronkan. 

 Kontrol Serialport menyediakan fasilitas 

komunikasi antara program aplikasi yang kita buat 

dengan port serial untuk mengirim atau menerima 

data melalui port serial. Setiap Serialport hanya 

menangani satu port serial sehingga jika ingin 

menggunakan lebih dari satu port serial, maka fitur 

Serialport yang digunakan harus sebanyak port serial 

yang diakses. 

 Fitur Serialport memiliki property yang sangat 

banyak, berikut property yang sering digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. CommPort  : Digunakan untuk menentukan 

nomor port serial yang akan dipakai. 

2. Setting  : Digunakan untuk mengatur nilai 

baud rate, parity, jumlah bit data dan bit stop. 

3. PortOpen : Digunakan untuk membuka port 

serial yang dihubungkan dengan Serialport ini. 

4. PortClose : Digunakan untuk menutup port 

serial yang dihubungkan dengan Serialport ini. 

5. Input  : Digunakan untuk mengambil data 

string yang ada pada buffer penerima. 

6. Output  : Digunakan untuk menulis data 

string pada buffer kirim [8]. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Sistem monitoring cairan infus menggunakan RF 

ini mencakup fungsi monitoring jumlah Tpm, 

monitoring kondisi level cairan infus dan pengaturan 

laju Tpm menggunakan klem infus. Dalam proses 

pembuatan alat Monitoring cairan infus ini ada 

beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: rancangan 

alat, pembuatan hardware dan software dan pengujian 

alat. 

 Berikut blok diagram perancangan sistem 

monitoring dapat dilihat pada gambar 3.1. 
 

 

 
Gambar 8 : Blok Diagram Perancangan Sistem Monitoring 

Cairan Infus 

 

 Alat monitoring yang dibuat dibuat dan disusun 

pada tiang infus. Berikut rancangan tiang monitoring 

cairan infus dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 
Gambar 7 : Rancangan Tiang Monitoring Cairan Infus 

 

 Rancangan tiang tersebut mencakup layout 

komponen monitoring seperti sensor dan klem 

pengatur Tetesan per menit (Tpm). Keterangan dari 

rancangan tiang monitoring cairan infus yaitu sebagai 

berikut: 

A = Tabung infus 

B = Sensor level liquid 

C = Sensor Tpm 

D = Klem infus 

E = Tiang infus 

 Berikut hasil pembuatan hardware yang 

digunakan dalam sistem monitoring cairan infus. 

 

     
 (a)  (b) (c) 

Gambar 9 : Hasil Pembuatan Hardware 

(a) Sensor Tpm, (b) Sensor Level Cairan Infus, 

(c) Klem Infus 

 

 Hardware tersebut dibuat berdasarkan dimensi 

daripada tabung infus, drip chamber dan selang infus. 

Proses pembuatan hardware tersebut menggunakan 

mesin printing 3D. Sedangkan untuk pembuatan 

software meliputi pembuatan program Arduino dan 

program Visual basic 2010. Berikut hasil pembuatan 

software monitoring cairan infus. 

 

 
Gambar 10 : Hasil Pembuatan Software 

 

 Rancangan yang terdapat pada form 

application meliputi penggunaan label, group label, 

text box untuk menampilkan kecepatan laju Tpm, 

button, dan scroll bar untuk mengatur laju Tpm yang 

diinginkan. 

 Sistem monitoring cairan infus bersifat 2 arah 

yaitu software monitoring sebagai penerima data 

sensor dan pengatur laju Tpm dengan media 

komunikasi berupa RF FS1000A. Pengujian yang 
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dilakukan mencakup dua fungsi tersebut yaitu 

pengujian penerimaan data sensor Tpm dan data 

sensor level cairan infus, pengujian pengiriman 

kontrol nilai Tpm ke aktuator, dan pengujian 

jangkauan jarak komunikasi sistem monitoring. 

 Berikut masing-masing data dari pengujian yang 

telah dilakukan. 

 
Tabel 3 : Pengujian Perbandingan Perhitungan Jumlah Tpm 

Sensor Tpm Secara Terprogram dan Manual 

Jumlah Tpm 

Terprogram 

Jumlah Tpm 

Manual 

Persentase 

Kesalahan (%) 

41 41 0 

39 39 0 

27 27 0 

27 27 0 

15 16 6,3 

47 47 0 

39 39 0 

25 26 3,8 

25 25 0 

49 49 0 

 
Tabel 4 : Pengujian Status Level Cairan Infus Terhadap 

Kuantitas Cairan di Tabung Infus 

Volume 

Cairan 

(ml) 

Kondisi Indikator 

LED 

Status Level 

Cairan Infus 

L1 L2 L3 1 2 3 4 5 

451-500 ON OFF OFF P P P P P 

401-450 ON OFF OFF P P P P P 

351-400 ON OFF OFF P P P P P 

301-350 ON OFF OFF P P P P P 

251-300 OFF ON OFF P P P P P 

201-250 OFF ON OFF S S S S S 

151-200 OFF ON OFF S S S S S 

101-150 OFF ON OFF S S S S S 

51-100 OFF OFF ON H H H H H 

0-50 OFF OFF ON H H H H H 

Keterangan: 

P  = Penuh 

S = Sedang 

H = Hampir Habis 

L1 = Led indikator warna hijau pada tabung infus 

L2 = Led indikator warna kuning pada tabung infus 

L3 = Led indikator warna merah pada tabung infus 

 
Tabel 5 : Hubungan Laju Tpm Terhadap Sudut Servo Klem 

Infus 

Laju 

Tpm 

Sudut Servo pada  infus (°) 

Sensor 

1 

Sensor

2 

Sensor

3 

Sensor

4 

Sensor

5 

0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 

0 2 2 2 2 2 

0 3 3 3 3 3 

8 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 

12 6 6 6 6 6 

38 7 7 7 7 7 

59 8 8 8 8 8 

∞ 9 9 9 9 9 

∞ 10 10 10 10 10 

 

Tabel 6 : Pengujian Penerimaan Data Sensor Tpm Aktual 

Terhadap Display Sistem Monitoring 

Nilai Tpm 

aktual 

Nilai Tpm pada 

sistem monitoring 

Persentase 

kesalahan (%) 

0 0 0 

1 1 0 

2 2 0 

3 3 0 

4 4 0 

5 5 0 

10 10 0 

20 19 5 

30 28 6.67 

40 40 0 

50 49 2 

60 59 1.67 

 

Tabel 7 : Pengujian Jangkauan Jarak Komunikasi Sistem 

Monitoring didalam dan diluar Ruangan 

Jarak antar Arduino (M) 
Status komunikasi 

Di dalam Di luar 

0 0 Terhubung 

1 2 Terhubung 

2 4 Terhubung 

3 6 Terhubung 

4 8 Terhubung 

5 10 Terhubung 

10 25 Terhubung 

12 40 Terhubung 

13 41 Terputus 

15 50 Terputus 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

didapatkan bahwa alat ini dapat me-monitoring level 

cairan infus pada PC yang sesuai dengan kondisi 

cairan infus yang sebenarnya, tingkat akurasi 

perhitungan jumlah Tpm mencapai ketelitian 95% dan 

pengaturan laju cairan infus dapat diatur dengan 

mengatur sudut servo pada posisi <3º untuk kondisi 

cairan tidak menetes dan cairan akan menetes apabila 

sudut diatur pada posisi >3º, Monitoring cairan infus 

ini dapat bekerja pada jarak 20 meter didalam ruangan 

dan 40 meter diluar ruangan. 
 

 

4. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap 

alat Penelitian yang berjudul “Monitoring Cairan Infus 

Menggunakan Radio Frekuensi FS1000A”  ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Monitoring cairan infus ini dapat memantau 

kondisi cairan infus dari 5 pasien dengan jarak 

maksimal 12 meter didalam ruangan dan 40 meter 

diluar ruangan dari komputer monitoring. 

2. Kondisi level cairan infus yang ada di PC sesuai 

dengan kondisi level cairan infus yang sebenarnya 

yakni pada posisi cairan >250 mL berkondisi 

penuh, 101-250 mL berkondisi sedang dan <101 

mL berkondisi hampir habis. 

3. Jumlah Tpm cairan infus memiliki tingkat akurasi 

rerata 95%. 

276



4. Laju aliran cairan infus dapat diatur dengan 

mengatur sudut motor servo pada posisi <3° untuk 

kondisi cairan infus tidak menetes, dan posisi 

sudut ≥3° untuk kondisi cairan infus menetes. 
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Abstrak  –  Perancangan press tool merupakan salah satu mata kuliah praktik yang mengajar ketrampilan 

dalam merancang cetakan pembentuk dan pemotong produk dari pelat. Kualitas hasil rancangan ditentukan 

oleh kemampuan dalam menerapkan prosedur perancangan. Kompetensi tersebut banyak diaplikasikan dalam 

perancangan cetakan drawing dengan tingkat kompleksitas produk tertentu. Aktivitas praktik merancang 

cetakan drawing mahasiswa program studi Teknik Perancangan Mekanik Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung dilakukan secara konvensional, dimana hanya menggunakan meja gambar atau perangkat 

lunak penggambaran di komputer lalu dicetak pada kertas gambar. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi 

beberapa kesalahan pada gambar rancangan yang dibuat oleh mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diperlukan cetakan drawing yang dapat membentuk produk tertentu seperti asbak, dengan tujuan yaitu 

menghasilkan konstruksi cetakan drawing yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan pada pengajaran 

perancangan press tool. Metode pelaksanaan pembuatan cetakan ini terdiri dari pengumpulan data, pembuatan 

konsep, perancangan alat, permesinan & uji coba. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, cetakan ini 
dapat membentuk produk asbak dari bahan aluminium. 

 

Kata Kunci: press tool, cetakan drawing, asbak, aluminium 

  

Abstract - The design of the press tool is one of the practice courses that teach the skill in designing tool forming 

and cutting the product from the plate. The quality of the design is determined by the ability to apply the design 

procedure. Competence is widely applied in the design of drawing prints with a certain level of product 

complexity. Practice activity of designing drawing drawing of students of Engineering Design Program of 

Mechanical Polytechnic of State of Bangka Belitung done conventionally, where only using drawing table or 

computerized depiction software then printed on drawing paper. This results in frequent errors in student design 

drawings. To overcome these problems required drawing prints that can form a specific product such as 
ashtrays, with the aim of producing a construction drawing print that can be applied and utilized in the teaching 

of press tool design. The method of making this tool consists of data collection, concept making, tool design, 

machining & testing. Based on the results of experiments that have been done, this tool can form ashtray 

products of aluminum. 

 

Keywords: press tool, drawing tool, ashtray, aluminum 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

 Perancangan press tool merupakan salah satu 

mata kuliah praktik yang mengajar ketrampilan dalam 

merancang cetakan pembentuk dan pemotong produk 

dari pelat. Proses merancang yang dilakukan harus 

mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat 

mencapai kualitas rancangan sesuai dengan spesifikasi 

yang ditetapkan. Kualitas hasil rancangan ditentukan 

oleh kemampuan dalam menerapkan prosedur 
perancangan yaitu gabungan antara kepiawaian dalam 

memilih jenis subsistem pada cetakan, menentukan 

langkah kerja, menentukan parameter proses, dan 

parameter-parameter lain yang terkait dengan 

perancangan press tool. Kemampuan tersebut secara 

keseluruhan sering digunakan pada proses 

perancangan cetakan drawing. 

 Penelitian pernah dilakukan untuk 

mengembangkan media percobaan pada proses deep 

drawing di dalam sebuah laboratorium pengajaran, 

dimana mahasiswa harus melakukan evaluasi pada 

data proses deep drawing  yang sebelumnya sudah 

dilakukan oleh tim pengajaran. Usulan inovasi dari 

mahasiswa dimulai dengan demonstrasi percobaan 

deep drawing yang dilakukan dengan media 

percobaan yang telah dirancang di laboratorium untuk 

kebutuhan penelitian dan pengajaran. Pengolahan 

informasi tersebut membantu mahasiswa dalam 

menganalisa dasar utama pada teknologi deep drawing 

[1]. 

 Kegiatan pembelajaran praktik perancangan 

press tool khususnya materi drawing yang dilakukan 
oleh mahasiswa program studi Teknik Perancangan 

Mekanik Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung masih dilakukan secara konvensional. 

Aktivitas praktik merancang cetakan drawing  

dilakukan di laboratorium perancangan dengan 

menggunakan fasilitas berupa meja gambar atau 

perangkat lunak penggambaran di komputer. Hasil 

rancangan berupa gambar susunan yang dibuat atau 

dicetak pada kertas gambar dengan ukuran tertentu. 
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Mahasiswa hanya mengandalkan daya bayang saja 

dalam menerapkan ide-ide atau teori pendukung pada 

rancangan cetakan yang dibuat. Kondisi tersebut 

menyebabkan mahasiswa kesulitan untuk memahami 

cara kerja cetakan dan subsistem yang ada didalamnya 

seperti sistem pelokasi, sistem blank holder, ejektor, 

dan lain-lain. Hal tersebut mempengaruhi kualitas 

hasil rancangan cetakan drawing yang dibuat oleh 

mahasiswa. Kesalahan umum yang terjadi dilakukan 

oleh mahasiswa dalam merancang cetakan drawing 

yaitu penentuan jenis dan dimensi sistem pelokasi 
yang tidak cocok dengan karakteristik bentuk produk 

yang dibuat serta konstruksi blank holder dan ejektor 

produk yang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 

 Untuk membantu mahasiswa memahami cara 

kerja subsistem yang ada pada cetakan drawing secara 

komprehensif maka dibutuhkan suatu konstruksi 

cetakan yang dapat merepresentasikan secara lengkap 

satu siklus proses pembentukan produk dengan proses 

drawing misalnya pembentukan produk asbak dari 

bahan aluminium. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

 Drawing adalah proses pembentukan dari 

lembaran pelat menjadi produk yang dapat berbentuk 

panci bulat, panci segi empat atau kombinasinya 

dengan satu kali proses atau beberapa proses. Istilah 

“drawing” berasal dari kata kerja to draw yang artinya 

menarik, jadi proses drawing berarti proses menarik 

suatu lembaran pelat menjadi berbentuk dengan 

melibatkan gaya tarik dan gaya tekan. Pada proses 

pembentukan produk tersebut terjadi aliran material 

lembaran pelat di antara blank holder dan die sebagai 
pembentuk negatif dan punch sebagai pembentuk 

positif dan agar supaya produk terbentuk sempurna 

maka aliran lembaran pelat tersebut harus 

dikendalikan. Untuk proses drawing yang dalam 

sehingga diperlukan lebih dari satu kali proses sering 

disebut deep drawing, namun untuk mengetahui 

apakah suatu produk dapat diproses satu kali atau 

lebih dari satu kali, diperlukan perhitungan untuk 

mengukur rasio antara kedalaman dan diameter dari 

suatu produk [2]. 

 Dalam proses deep drawing, sebuah  hollow 

cup dibentuk dengan menekan blankbulat dan datar 
kedalam atau melalui die menggunakan punch. Blank 

dibatasi dengan blank holder, sementara bagian tengah 

blank ditekan kedalam lubang die oleh punch untuk 

membentuk logam menjadi bentuk yang diinginkan 

tanpa menyebabkan kerutan pada bagian yang 

dibentuk. Istilah deep drawing yaitu proses penarikan 

logam dengan flange dan dibentuk dengan kedalaman 

tertentu yang diperoleh melalui peregangan sederhana 

diatas die [3]. Ketebalan diasumsi konstan selama 

proses. Proses tersebut mampu membentuk kaleng 

makanan, bejana tekan, dan bak cuci piring. Deep 
drawing melibatkan penggunaan mesin press tipe 

double action untuk gaya penahan flange dan gaya 

pembentukan. Daerah yang paling kritis pada produk 

yang dibentuk dengan deep drawing adalah flange, 

dimana mengalami tekanan arah melingkar dan 

tegangan radial. Untuk mencegah kerutan dan untuk 

mengontrol proses, sebuah blank holder digunakan 

seperti gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Skema proses deep drawing [4]  

  

 Fungsi utama blank holder adalah untuk 

mengaplikasikan gaya blank holder (blank holder 
force) kepada bagian flange dari cup untuk menekan 

kerutan. Jika blank holder tidak digunakan atau gaya 

blank holder tidak cukup diterapkan, maka cup 

mungkin mengalami kerutan (Gambar 2.c,d). Fungsi 

sekunder blank holder adalah untuk menahan material 

ke dalam die dengan meningkatkan gesekan pada 

flange. Peningkatan gesekan ini menyebabkan 

terjadinya  tegangan arah radial pada flange, dimana 

didukung oleh dinding cup. Jika gaya blank holder 

terlalu besar, fracture dapat terjadi pada cup yang 

dibentuk (Gambar 2.b). Dengan mengaplikasikan gaya 
blank holder yang benar cup dapat dibentuk dengan 

baik (Gambar 2.a).  Di dalam proses deep drawing, 

beban yang dipersyaratkan untuk membentuk cup 

secara tidak langsung diterapkan oleh punch pada 

bagian bawah cup. Dinding cup menyebarkan beban 

ke area blank yang mengalami deformasi. Hasilnya, 

dinding cup mengalami tegangan tarik akan 

menyebabkan fracture, biasanya diatas radius punch 

[4]. 

 

 
Gambar  2.  Hasil eksperimen (a,b,c) dan hasil 

simulasi (d) cup dengan deep drawing [4]  

.  

 Penelitian yang berkaitan dengan proses deep 

drawing dengan produk cup silindris yaitu 

menganalisa pengaruh dari parameter proses deep 

drawing dalam membentuk produk cup silindris. 
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Material yang digunakan adalah aluminium paduan 

AA5754-O. Parameter proses yang dilihat 

pengaruhnya yaitu variasi dimensi die, kondisi 

gesekan, tekanan terhadap penipisan dinding dari cup 

silindris. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 

bahwa die memiliki pengaruh paling besar dalam 

proses, jarak antara batas diameter dalam die terhadap 

punch, memiliki tekanan paling tinggi pada bidang 

kontak dengan material [5]. 

 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Rancangan Cetakan Drawing  

 Berikut ini bentuk dan ukuran asbak yang 

akan dibentuk dari bahan aluminium menggunakan 
cetakan drawing yaitu: 

 

 
Gambar 3. Bentuk dan ukuran produk asbak  

 

 Cetakan drawing produk asbak aluminium 

yang dirancang dan dikonstruksikan dalam penelitian 

ini mempunyai beberapa bagian utama yang 

mendukung operasional kerjanya yaitu die-set, 

punch, die, blank holder, lokator dan ejektor. Ukuran 

cetakan drawing yang dibuat mempunyai dimensi 

200 x 300 x 247 mm, dan dibuat dengan dua buah 

tiang pengarah pada bagian tengah dari sisi samping 

cetakan sehingga memudahkan peletakan blank pada 

cetakan dari arah depan.  
 Berdasarkan bentuk dan dimensi produk 

tersebut diketahui data-data spesifikasi proses 

drawing sebagai berikut: 

Diameter blank  = 112 mm 

Gaya pembentukan = 65184 N = ± 6,6 Ton 

Radius die  = 5 mm 

Clearance  = 1,6 mm 

 

 

Rancangan awal cetakan drawing yang dibuat dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 
 

 
Gambar 4. Rancangan cetakan drawing produk asbak 

 

 Sedangkan hasil rancangan total cetakan 

drawing produk asbak dari bahan aluminium terlihat 

seperti gambar 5 di bawah ini: 

 

 

 
Gambar 5. Rancangan total cetakan drawing produk 

asbak 

 

 Rancangan cetakan ini menggunakan 4 buah 

pegas tekan pada konstruksi blank holder dihitung 
dengan menggunakan rumus [6] sebagai berikut: 

 

Pdb =  An . Pb . 0,001 

 

Keterangan: 

Pdb  = gaya blank holder (kN) 

An  = area blank holder (mm2) 

Pb   = tekanan blank holder per sat. area (N/mm2) 

 

Perhitungan gaya blank holder dihitung sebagai 

berikut: 

An = area blank holder = 5668 mm2 
Pb = tekanan blank holder per sat. area =0,49 N/mm2 

  

 Hasil perhitungan didapatkan gaya blank 

holder sebesar 2,777 kN sehingga diketahui masing-

masing pegas blank holder sejumlah 4 buah pegas 
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akan memberikan gaya tekan pada pelat sebesar 

694,25 N. Adapun kedalaman proses penekanan dari 

pemukaan blank sebesar 16,5 mm, untuk 

mendapatkan rata-rata gaya tekan pegas sebesar 

694,25 N pada blank maka diposisikan pada nilai 

tengah dari kedalaman penekanan yaitu sebesar ± 9 

mm. Pegas tekan standar yang dipilih berdasarkan 

data tersebut adalah tipe SL35-60. 

 

3.2 Pembuatan dan Perakitan Cetakan Drawing 

 Proses pembuatan komponen cetakan 
drawing produk asbak ini dilakukan proses 

permesinan di beberapa mesin baik yang 

konvensional maupun otomatis seperti mesin CNC 

turning & milling, mesin bor, mesin gerinda datar 

dan yang lainnya. Setelah komponen-komponen 

tersebut selesai diproses, selanjutnya dilakukan 

proses perakitan yaitu penggabungan komponen-

komponen tersebut menjadi sebuah cetakan yang 

utuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsi 

sistem masing-masing. 

 

 
Gambar 6. Hasil perakitan cetakan 

 

 Setelah dirakit dilakukan proses trial yaitu 
bagian cetakan bagian atas (upper die) digerakkan ke 

atas dan bawah, hal tersebut untuk melihat apakah 

sistem yang terdapat pada cetakan seperti tiang 

pengarah, blank holder, punch-die, ejektor sudah 

bekerja dengan baik atau belum. Apabila sistem yang 

terdapat pada cetakan tersebut sudah berfungsi, maka 

tahap selanjutnya adalah dilakukan uji coba 

pembentukan produk asbak dari bahan aluminium. 

 

3.3  Uji Coba Pembentukan  

 Setelah proses pembuatan dan perakitan 

selesai, tahap selanjutnya dilakukan pengujian 

pembentukan terhadap cetakan drawing tersebut. 

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah 

cetakan drawing berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu mampu membentuk produk asbak 

dari bahan aluminium seperti bentuk dan dimensi 

yang diinginkan. Hasil pengujian yang telah 

dilakukan sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Produk asbak hasil uji coba pembentukan 

pada cetakan drawing 

 Uji coba dilakukan pada alat press hidrolik 

dengan kapasitas 15 Ton. Uji pembentukan  

dilakukan pada 10 blank dengan menggunakan 

pelumas berupa minyak nabati. Dari 10 kali uji coba 

pembentukan tersebut menunjukkan bahwa kolam 

bagian tengah asbak dapat dibentuk dengan 

sempurna, sedangkan 4 buah alur yang terdapat pada 

bagian kuping asbak belum terbentuk dengan baik 

dimana masih terdapat lipatan atau lengkungan yang 

tidak teratur. 

4. KESIMPULAN 
 
 Dari hasil uji coba dan analisa produk yang 

didapat, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai 

berikut: 

1) Cetakan drawing dapat berfungsi membentuk 

produk asbak dari bahan aluminium sesuai 

dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan 

secara keseluruhan. 

2) Produk asbak yang dibentuk masih terdapat cacat 

berupa lipatan atau lengkungan yang tidak teratur 

pada bentuk 4 buah alur yang terdapat pada sisi 

bagian kuping asbak. 

3) Hasil analisa  menunjukkan bahwa penyebab 

lipatan atau lengkungan pada bentuk alur asbak 

tersebut disebabkan permukaan blankyang tidak 

kontak secara langsung/sempurna dengan 

permukaan die pada saat penekanan berlangsung. 

Hal tersebut dikarenakan pada permukaan die 

tersebut terdapat lubang yang berbentuk alur. 
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Abstrak - Dalam dunia industri alat monitoring selalu dibutuhkan untuk menjalankan segala aktifitas, 

pekerjaan, salah satunya alat monitoring pada motor induksi. Monitoring yang masih menggunakan cara 

konvensional yaitu dengan pengukuran secara langsung.  Hal ini menyebabkan monitoring tidak efisien serta 

memerlukan banyak waktu dan tenaga karena harus dilakukan setiap saat. Untuk itu diperlukan  peralatan 

yang mampu memonitoring motor induksi dengan data tegangan, suhu, kecepatan, daya dan arus yang dapat 

dikirimkan ke user melalui android. Adapun Metodologi penelitian dalam pembuatan peralatan ini adalah 

tegangan,suhu, kecepatan dan arus yang ada pada beban motor induksi 1 phase dibaca oleh sensor, hasil 

pembacaan sensor diolah dan diproses oleh arduino. Ouput dari arduino dikirimkan ke android user via 

wireless. Pengujian penelitian ini dilakukan di lab Sistem Tenaga Listrik Polman Babel. Adapun Pengujian 

yang dilakukan adalah membandingkan pengukuran manual dengan hasil pembacaan sensor yang ditampilkan 

pada android user. Hasil pengujian yang didapatkan dari pengukuran manual dan yang ditampilkan pada 

android memiliki persentase error kurang lebih 5% pada uji coba keseluruhan alat. 
 

Kata kunci: motor, smartphone dan arduino  

 

Abstract - In the industrial world monitoring tools are always needed to run all activities, work, one of the 

means of monitoring on the induction motor. Monitoring is still using the conventional way is by measurement 

directly. This leads to inefficient monitoring and requires a lot of time and effort as it should be done at all 

times. For that required equipment capable of monitoring voltage, temperature, speed, power and current that 

can be sent to the user through android .. The research methodology in making this equipment is voltage, 

temperature, speed and current read by the sensor, the result of sensor readings processed and processed by 

arduino. Ouput from arduino is sent to android user via wireless. Testing of this research was conducted in lab 

of Power System of Polman Babel. The test is reading the voltage, current, power, temperature and speed at the 

installation of 1 phase induction motor circuit. Tests conducted is to compare the manual measurement with 

sensor readings that are displayed on the android user. Test results obtained from manual measurements and 

displayed on android have an error percentage of approximately 5% in the overall test of the tool. 

 

Keywords: motor, smartphone and arduino  
  

1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Smartphone merupakan alat komunikasi yang 

modern dan yang paling banyak digunakan pada saat 

ini. Sekarang smartphone juga sudah menjadi salah satu 

barang penting dalam melakukan aktifitas sehari – hari. 

Pengaplikasian dari smartphone tersebut juga hanya bisa 

digunakan sebagai media pemberi informasi, 

komunikasi, dan hiburan. Akan tetapi pada saat ini 

smartphone bisa membantu aktifitas di dalam suatu 

perusahaan. Smartphone digunakan sebagai alat 

monitoring. Yang dapat mempermudah dalam hal 

pengukuran yang masih manual dan operator sendiri 

yang harus mengukurnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat alat dimana smartphone sebagai media 

monitoring. Berupa alat ukur yang dapat memonitor dan  

Mengontrol motor induksi yang digunakan dengan 

data yang diperoleh berupa arus, tegangan, daya, 

kecepatan, dan suhu yang bisa ditampilkan ke 

smartphone. Dengan adanya alat ini bisa memper 

mudah pekerjaan operator untuk mengetahui hasil 

pengukuran tersebut tanpa harus mengukur dan 

operator dapat mengetahui hasil pengukurannya 

melalui smartphone. Smartphone disini digunakan 

sebagai pengganti HMI karena harga HMI lumayan 

mahal. Sehingga bisa memantau keadaan motor 

tersebut tanpa harus keruangan dimana motor 

induksi itu berada. Jadi selama alat tersebut 

terhubung ke jaringan internet alat itu bisa di 

monitoring. Operator bisa mengetahui hasil 

monitoring tanpa harus keruangan tersebut dan 

mengontrolnya secara lansung menggunakan 

smartphone.  

1.2. Metodologi 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi pada alat monitoring 

control motor induksi 1 phase menggunakan 

Smartphone dibuat menggunakan box ukuran 

65cm x 30cm x 13cm. 
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 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol sensor 

tegangan, arus, suhu, kecepatan dan daya yang 

semuanya ditampilkan di android menggunakan 

arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian sensor tegangan dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 1 phasa dengan 

mengukur tegangan sumber pada beban 1 

phasa. Hasil dari pengujian ini untuk 

mendapatkan nilai tegangan yang sesuai 

dengan tegangan sumber dan hasil 

pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android. 

- Pengujian sensor arus dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 1 phasa. Hasil dari 

pengujian ini untuk mendapatkan nilai arus 

yang sesuai dengan nilai pada beban dan hasil 

pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android. 

- Pengujian sensor suhu dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 1 phasa. Hasil dari 

pengujian ini untuk mendapatkan nilai suhu 

yang sesuai dengan nilai pada beban dan hasil 

pembacaan sensor yang ditampilkan pada 

android. 

- Pengujian sensor kecepatan dilakukan pada 

rangkaian instalasi motor 1 phasa. Hasil dari 

pengujian ini untuk mendapatkan nilai 

kecepatan yang sesuai dengan nilai pada 

beban dan hasil pembacaan sensor yang 

ditampilkan pada android. 

 

 2. Landasan Teori 

2.1. Motor Induksi 1 Fasa 

Motor dalam dunia kelistrikan ialah mesin 

yang digunakan untuk mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Salah satu motor listrik 

yang umum digunakan dalam banyak aplikasi ialah 

motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu 

mesin asinkronous (asynchronous motor) karena 

mesin ini beroperasi pada kecepatan dibawah 

kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron sendiri ialah 

kecepatan rotasi medan magnetik pada mesin. 

Kecepatan sinkron ini dipengaruhi oleh frekuensi 

mesin dan banyaknya kutub pada mesin. Motor 

induksi selalu berputar dibawah kecepatan sinkron 

karena medan magnet yang dibangkitkan stator akan 

menghasilkan fluks pada rotor sehingga rotor 

tersebut dapat berputar. Namun fluks yang 

terbangkitkan oleh rotor mengalami lagging 

dibandingkan fluks yang terbangkitkan pada stator 

sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat 

kecepatan putaran medan magnet. namun untuk 

prinsip kerjanya sendiri kedua jenis motor induksi 

tersebut memiliki prinsip kerja yang sama. Yang 

membedakan dari kedua motor induksi ini ialah 

motor induksi 1 fasa tidak dapat berputar tanpa 

bantuan gaya dari luar sedangkan motor induksi 3 

fasa dapat berputar sendiri tanpa bantuan gaya dari 

luar [1]. 

 

 
Gambar 1: Motor Induksi 1 Fasa 

 

 

2.2 Modul Wi-Fi ESP 8266 

Modul wireless ESP8266 merupakan modul low-

cost Wi-Fi dengan dukungan penuh untuk 

penggunaan TCP/IP. Modul ini di produksi oleh 

Espressif Chinese manufacturer. Pada tahun 2014, 

AI-Thinker manufaktur pihak ketiga dari modul ini 

mengeluarkan modul ESP-01, modul ini 

menggunakan AT-Command untuk konfigurasinya. 

Harga yang  murah, penggunaan daya yang rendah 

dan dimensi modul yang kecil menarik banyak 

developer untuk ikut mengembangkan modul ini 

lebih jauh.[2]. 

 

 
Gambar 2: Modul WI-FI ESP 8266 

 

 

2.3. Sensor Arus ACS712-30A 

Fungsi Transfer dapat didefinisikan sebagai per 

samaan matematika yang memberikan informasi 

korelasi antara keluaran dengan masukan dalam 

suatu sistem. Dalam sistem elektronika, masukan 

dapat berupa Sensor atau perintah langsung dari 

pengguna. Sedangkan keluaran dapat berupa 

aktuator atau tampilan atau informasi lainnya.Untuk 

kasus Sensor ACS712 ini, fungsi transfer adalah 

korelasi antara nilai besaran fisis yang terukur oleh 

Sensor terhadap nilai ADC (Analog to Digital 

Converter) yang membacanya [3]. 

 
Gambar 3: Sensor Arus ACS712 
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2.4. Sensor Tegangan ZMPT101B 

  Modul sensor tegangan ZMPT101B adalah 

sensor tegangan yang terbuat dari transformator 

tegangan ZMPT101B. Ini memiliki akurasi tinggi, 

konsistensi yang baik untuk pengukuran voltase dan 

daya dan dapat mengukur hingga 250V AC. Mudah 

digunakan dan dilengkapi dengan multi turn trim 

potentiometer untuk menyesuaikan output ADC. 

Bentuk modul Sensor tegangan seperti ditunjukkan 

pada gambar berikut [4]:  

 

 
Gambar 4: Sensor Tegangan ZMPT101B 

 

2.5. Sensor Suhu DHT11 

Sensor ini merupakan sensor dengan kalibrasi 

sinyal digital yang mampu memberikan informasi 

suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong 

komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang 

sangat baik. Sensor ini termasuk elemen resistif dan 

perangkat pengukur suhu NTC. Memiliki kualitas 

yang sangat baik, respon cepat, dan dengan harga 

yang terjangkau [5].  

 

 
Gambar 5: Sensor Suhu DHT11 

 

2.6. Sensor Rotary Encorder FC-03 

Sebuah Rotary Encoder adalah jenis Sensor 

posisi yang digunakan untuk menentukan posisi 

sudut dari poros berputar.Ini menghasilkan sinyal 

listrik, baik analog atau digital, sesuai dengan 

gerakan rotasi [6]. 

 

 
Gambar 6: Sensor Rotary Encoder 

 

 

 

2.7. BLYNK Apps 

BLYNK adalah Platform dengan aplikasi iOS dan 

Android untuk mengendalikan Arduino, Raspberry 

Pi dan sejenisnya melalui Internet. Ini adalah 

dashbor digital tempat Anda dapat membuat antar 

muka grafis untuk proyek Anda hanya dengan 

menyeret dan menjatuhkan widget  [7].  

 

 
Gambar 10: BLYNK App 

 

Data yang dikirim oleh modul WiFi ESP8266 

ke android akan ditampilkan menggunakan aplikasi 

blynk.  

Untuk dapat membuat aplikasi blynk ini berjalan 

dibutuhkan Arduino IDE yang telah terinstall pada 

blynk library. Untuk dapat menginstall blynk library 

berikut adalah langkahnya: 

1. Buka arduino IDE 

2. Kemudian pilih Sketch >> Include 

Library >> Manage Libraries 

3. Ketikkan Blynk pada Library Managar 

kemudian install 

4. Reopen Arduino IDE 

Sebelumnya aplikasi blynk harus terinstall pada 

android yang akan digunakan. Apabila sudah ter-

install pada android, signup dan buat project baru 

beri nama sesuai keinginan. Setelah membuat 

project baru maka token akan dikirimkan melalui 

email yang akan dipergunakan pada arduino sketch. 

Selanjutnya buka Example code dari blynk 

library: 

1. Buka Arduino IDE 

2. Pilih File >> Examples >> Blynk >> 

Boards_Wifi >> ESP8266_Standalone 

3. Modifikasi Arduino sketch pada bagian 

ini: 

char auth [] = "YourAuthToken"; //ganti 

dengan token dari aplikasi blynk 

char ssid[] = "YOurNetworkName"; //ganti 

dengan SSID router anda 

char pass[] = "YourPassword" ; //ganti 

dengan password anda 

contoh: 

char auth[] = "55fa851f9d745c9a52fc47ad91ec25e" 

char ssid[] = "12345678" 

Setelah dimodifikasi lalu apload file example  

tersebut ke board yang dimiliki. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

3.1. Proses Perancangan Sistem Kontrol 

Perancangan sistem kontrol sangat menentukan 

hasil yang akan dicapai. Berikut adalah blok 

diagram sistem kontrol yang digunakan pada alat 

monitoring control motor induksi 1 phase 

menggunakan smartphone: 

   

        

 
Gambar 11: Blok Diagram Sistem Kontrol 

 

Berdasarkan blok diagram di atas, berikut adalah 

tabel penjeleasan pin-pin pada Arduino Mega 2560  

yang dihubungkan ke masing-masing input dan 

output pada alat monitoring control motor induksi 1 

phase menggunakan smartphone: 

 

Tabel 2. Pin yang digunakan pada Arduino Mega 

2560  

 
3.2. Pembuatan Sensor Tegangan 
 Proses hardware Sensor tegangan pada alat 

monitoring control motor induksi 1 phase 

menggunakan smartphone ini menggunakan module 

Sensor ZMPT101B.  

Berikut adalah gambar hasil Pembuatan Sensor 

tegangan: 

 

 
Gambar 12: Hasil Pembuatan Sensor Tegangan 

 

 

 

 

3.3. Pembuatan ACS712 Sensor 
 Proses ACS712 pada alat monitoring control 

motor induksi 1 phase menggunakan smartphone. 

Berikut adalah gambar hasil Pembuatan ACS712. 

Dapat dilihat pada halaman berikutnya: 

 
Gambar 13: Hasil Pembuatan ACS712 

 

3.4. Pembuatan Sensor DHT11   
 Proses pembuatan DHT11 Sensor pada alat 

monitoring control motor induksi 1 phase 

menggunakan smartphone. 

Berikut adalah gambar hasil pembuatan Pembuatan 

DHT11 Sensor: 

 

 
Gambar 14: Hasil Pembuatan DHT11 Sensor 

 

3.5. Pembuatan Sensor FC-03 
Hardware FC-03 Sensor pada alat monitoring 

control motor induksi 1 phase menggunakan 

smartphone. Berikut adalah gambar hasil pembuatan 

FC-03 Sensor. Gambar bisa dilihat pada halaman 

berikutnya pada gambar 4.15.: 

 

 
Gambar 15: Hasil Pembuatan  FC-03 Sensor 

3.6. Hasil Pembuatan Alat 

 
Gambar 16:  Hasil Akhir Pembuatan Alat 

 

 

No. Komponen Pin pada 

Arduino Mega 

2560  

1 Sensor Tegangan A0, A4, A8 

2 Sensor Arus A1, A5, A9 

3 Sensor Suhu A2,A6,A10 

4 Sensor Kecepatan  D2,D3,D18 

5 ESP8266 TX3, RX3 
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3.7. Pengujian Hasil Keseluruhan 

Rangkaian Sensor yang sudah dipasang pada alat 

monitoring control motor induksi 1 phase 

menggunakan  smartphone ini berfungsi untuk  

menampilkan semua nilai yang ada pada motor. 

Nilai yang akan ditampilkan adalah nilai yang ada 

pada beban motor. 

 

Berikut adalah gambar hasil pengujian 

rangkaian semua Sensor:  

 
Gambar 17: Pengujian Rangkaian semua Sensor 

 

Berikut adalah tabel hasil pegujian rang 

kaian semua Sensor: 

    Tabel 3. Hasil pengujian keseluruhan 

  
 

 
 

 
 

Hasil pengujian arus diperoleh 1.92% 

4. Kesimpulan 

 

 Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan 

dengan tahap pengujian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kalibrasi berulang supaya 

hasil yang di dapatkan sesuai dengan hasil 

pengukuran sehingga nilai ketelitian 

mendapatkan hasil eror yang kecil. Hasil 

pengujian kalibrasi terakhir memeliki hasil 

ketelitian eror kurang lebih 5%. 

 

 

DAFTAR REFERENSI 

 
[1]  Muhammad Robith, Prinsip Kerja Motor Induksi 1 

Fasa[Online], diakses pada tanggal 18 juni 2017, Available 

: http://www.insinyoer .com/prinsip-kerja-motor-induksi-1-
fasa/.  

[2] Harry Yuliansyah, “Uji Kinerja Pengiriman Data Secara 

Wireless Mengguna kan Modul ESP8266 Berbasis Rest 
Architecture”, Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro, vol. 

11, no. 2 ,pp. 70-77, 2016. 

[3]  14core Editor, Introduction of ACS712 Current Sensor 
Module – 30A with Arduino [Online], diakses pada tanggal 

19 Juni 2017,  Avaible : 

http://www.14core.com/introduction-of-ACS 712-current-
Sensor-module-30a-withardui no/. 

[4] I. Abubakar, Saifulnizam Abd Khalid, Saifulnizam Abd 

Khalid,  M. Mustapha, “Calibration Of Zmpt101b Voltage 
Sensor Module Using Polynomial Regression For Accurate 

Load Monitoring “, Journal of Engineering and Applied 

Sciences, vol. 12, no. 4, pp. 1077-1079, 2017.                                                                                                         
[5] Putri Mandarani, Zaini, “Pengembangan Sistem 

Monitoring Pada Building Automation System (Bas) 

Berbasis Web Di Fakultas Teknik Universitas Andalas”, 
Jurnal Teknik Elektro ITP, vol. 4, no. 2,pp. 10-11, 2015. 

[6]  Robimek, 2017, LM393 IR Speed Sensor Using[Online], 

diakses pada tanggal 27 Juni 2017, Avaible : 
http://make.robimek.com/ lm393-ir-speed-sensor-using/. 

 [7] BLYNK, BLYNK Apps[Online], diakses pada tanggal 27 

Juni 2017, Available : http// www.blynk.cc/

 

Adapun presentase eror yang didapatkan dengan 

mengabil salah satu nilai pada tabel pengujian 

diatas. 

 

 

 

 

 

Hasil presentase error yang di peroleh adalah 

0.88%. 
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Abstrak -Pengontrolan tower crane saat ini masih dilakukan oleh operator dari ruang kendali. 

Permasalahannya sistem pengontrolan seperti ini mengharuskan operator untuk terus berada pada ruang 

kendali dan pengontrolan tidak bisa dilakukan dari tempat lain. Untuk itu dibuatlah sistem kontrol berbasis 

android yang dapat mengontrol tower crane dari jarak jauh via bluetooth untuk mengganti sistem kontrol utama 
pada tower crane.Keuntungan dari metode ini operator dapat mengontrol tower crane tanpa harus berada 

didalam ruang kendali.Metodologi penelitian ini, software mengirimkan data berupa karakter yang akan  dibaca 

oleh modul Bluetooth Hc-05 dan diproses oleh arduino menjadi gerakan mekanis pada motor servo. Sudut 

pergerakan motor servo dibaca menggunakan sensor gy-271 kemudian diproes oleh arduino untuk ditampilkan 

pada lcd dan dikirim ke software via bluetooth. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan cara menekan tombol 

pada software untuk mengoperasikan prototype tower crane dan membandingkan sudut pembacaan sensor 

dengan sudut hasil pengukuran secara manual. Hasil pengujian, software dapat mengoperasikan prototype 

tower crane, seperti mengangkat dan memindahkan benda kerja. Sedangkan dari hasil pengujian didapatkan 

persentase eror pembacaan sudut pergerakan bagian horizontal jib sebesar 2,22% terhadap pengukuran sudut 

secara manual.  

 

Kata Kunci : Sensor gy-271, Sistem Kontrol Tower Crane Berbasis Android, Tower Crane. 

Abstract - Tower crane control generally is carried out by the operator of the control room. The problem of such 

a control system requires operators to continue to be in the control room and control can not be done from 

elsewhere. For this reason, an android-based control system was established that could control tower cranes 

remotely via bluetooth to replace the main control system in tower cranes. The advantage of this method is that 

the operator can control the tower crane without having to be inside the control room. The methodology of this 
final project, the software sends data in the form of characters that will be read by the Bluetooth module Hc-05 

and processed by arduino into mechanical movement on servo motor. The servo motor movement angle is read 

using a gy-271 sensor then probe by arduino to display on lcd and sent to software via bluetooth. The final 

project test is done by pressing the button on the software to operate the prototype tower crane and compare the 

angle of sensor readings with the angle of the measurement result manually. Test results, software can operate 

prototype tower crane, such as lifting and moving workpiece. While from the test results obtained percentage 

error reading the angle of the horizontal jib movement peg by 2.22% against manual angle measurement. 

 

Keywords: Gy-271 Sensor, Tower Crane Based Android Control System, Tower Crane. 

  

1.PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini proyek kontruksi 

bangunan bertingkat semakin berkembang, dalam 

pelaksanaanya segala sesuatunya perlu direncanakan 

dengan tepat dan cermat. Salah satunya adalah 

perencanaan penggunaan peralatan kontruksi yang 

tepat agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan 

dilapangan. Dalam pemilihan alat kontruksi yang 

penting adalah mengidentifikasi alat untuk mengetahui 

fungsi serta cara pengoperasiannya dan dapat 

memperkirakan produktifitas dan efisiensi kerja alat. 
Salah satunya adalah tower crane yang merupakan 

hasil inovasi manusia yang dapat meringankan dan 

membantu manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. 
Tower crane adalah salah satu jenis alat berat 

yang sering digunakan untuk membangun gedung-

gedung bertingkat atau jembatan.Fungsi dari tower 

crane adalah untuk mengangkut atau mengangkat 

material, bahan maupun konstruksi bangunan.Tower 

crane biasanya dikendalikan oleh seorang operator 

dari ruang kendali pada tower crane yang biasa 

disebut sebagai joint pint.Saat ini pengontrolan tower 

crane masih dilakukan secara manual oleh seorang 

operator.Dalam mengendalikan tower crane operator 

harus selalu berada pada ruang kendali (joint pint). 
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Pengontrolan Tower Crane menggunakan 

smartphone android dilakukan untuk memudahkan 

operator mengontrol tower crane dari jarak jauh tanpa 

perlu berada pada ruang kendali (joint pint) dan 

merancang system kontrol untuk mengganti sistem 

kontrol utama pada Tower Crane. 

 

1.2 Metodologi 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi prototype Tower Crane 
dibuat menggunakan besi hollow dengan dimensi 

ukuran 100cm x 80cm. 

 Pembuatan kontrol yang meliputi pembuatan 

software remot kontrol menggunakan MIT app 

invertor 2 dan kontrol sensor sudut yang akan 

ditampilkan pada android dan lcd menggunakan 

mikrokontroller arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian software dilakukan dengan 

menghubungkan antara android dengan arduino 

menggunakan koneksi Bluetooth untuk 
mengoperasikan prototype Tower Crane. Hasil 

dari pengujian ini untuk melihat fungsi serta 

koneksi software dengan arduino. 

- Pengujian sensor sudut dilakukan dengan 

membaca sudut pergerakan pada bagian 

Horizontal Jib. Hasil dari pengujian ini untuk 

mendapatkan nilai sudut hasil pengukuran yang 

sesuai dengan nilai hasil pembacaan sensor 

yang ditampilkan pada lcd dan software. 

- Pengujian kamera dilakukan dengan 

menghubungkan software dengan aplikasi IP 

webcam menggunakan koneksi alamat IP pada 
smartphone. Hasil dari pengujian ini untuk 

melihat fungsi dari display kamera yang ada 

pada software. 

 

2.LANDASAN TEORI  
 

2.1 Tower Crane 

Tower crane adalah salah satu jenis alat berat 

yang sering digunakan untuk membangun gedung-

gedung bertingkat atau jembatan. Fungsi dari tower 

crane adalah untuk mengangkut atau mengangkat 
material, bahan maupun konstruksi bangunan. Tower 

crane biasanya dikendalikan oleh seorang operator 

dari ruang kendali pada tower crane yang biasa 

disebut sebagai joint pint. Saat ini pengontrolan tower 

crane masih dilakukan secara manual oleh seorang 

operator. Dalam mengendalikan tower crane operator 

harus selalu berada pada ruang kendali (joint paint) 

[1]. Bentuk fisik Tower Crane dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut. 

 
Gambar 2.1 Tower Crane 

 

2.2 Sensor Compas 

COMPASS MODULE adalah modul sensor 

kompas yang menggunakan chip HMC5883L. Modul 

ini sangat cocok dihubungkan ke Arduino atau minsys 

sejenisnya dengan komunkasi I2C. Fungsi dari sensor 

compass yaitu untuk menentukan posisi. Sensor ini 

menggunakan komponen utama berupa IC 

HMC5883L yang merupakan IC kompas digital 3 axis 

yang memiliki interface berupa 2 pin I2C. 

HMC5883L memiliki sensor magneto-resistive 

HMC118X series ber-resolusi tinggi, ditambah ASIC 
dengan konten amplification, automatic degaussing 

strap driver, offset cancellation dan 12 bit ADC yang 

memungkinkan keakuratan kompas mencapat 1 

sampai 2 derajat. Modul ini biasa digunakan untuk 

keperluan sistem navigasi otomatis, mobile phone, 

netbook dan perangkat navigasi personal. Modul ini 

memiliki 5 pin, diantaranya adalah VCC, Gnd, SDA, 

SCL, dan DRDY [2]. 

 

2.3 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau 

aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem 
kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga 

dapat diset-up atau diatur untuk menentukan dan 

memastikan posisi sudut dari poros output motor. 

Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari 

motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan 

potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada 

poros motor DC akan memperlambat putaran poros 

dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan 

potensiometer dengan perubahan resistansinya saat 

motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi 

putaran poros motor servo. Penggunaan sistem kontrol 
loop tertutup pada motor servo berguna untuk 

mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor 

servo. 

Motor servo biasa digunakan dalam aplikasi-

aplikasi di industri, selain itu juga digunakan dalam 

berbagai aplikasi lain seperti pada mobil mainan radio 

kontrol, robot, pesawat, dan lain sebagainya [3]. 

Gambar motor servo bisa dilihat pada gambar 2.2 

dibawah ini: 
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Gambar 2.2 Motor Servo 

2.4 App Inventor 

App Inventor adalah sebuah tool untuk membuat 

aplikasi android, yang menyenangkan dari tool ini 

adalah karena berbasis visual block programming, 

dapat membuat aplikasi tanpa kode satupun. Disebut 

visual block programming, karena menggunakan, 

menyusun dan dragdrops “blok” yang merupakan 

simbol-simbol perintah dan fungsi tertentu dalam 

membuat aplikasi, dan secara sederhana bisa 

menyebutnya tanpa menuliskan kode program. 

Framework visual programming ini terkait dengan 

bahasa pemrograman Scratch dari MIT, yang secara 
spesifik merupakan implementasi dari Open Block 

yang didistribusikan oleh MIT Scheller Teacher 

Education Program yg diambil dari riset yang 

dilakukan oleh Ricarose Roque. App Inventor 

menggunakan Kawa Language Framework dan 

Kawa’s dialect yang di develop oleh Per Bothner dan 

di distribusikan sebagai bagian dari GNU Operating 

System oleh Free Software Foundation sebagai 

compiler yang menterjemahkan visual block 

programming untuk diimplementasikan pada platform 

Android [4]. 
Tampilan dari MIT App Invertor 2 bisa dilihat 

pada gambar 2.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 MIT App Invertor 2 

2.5 Bluetooth HC-05 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi 

wireless yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz 

unlicensed ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

dengan menggunakan sebuah frequency hopping 

tranceiver yang mampu menyediakan layanan 

komunikasi data dan suara secara real-time antara 

host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan 

yang terbatas. Bluetooth HC-05 adalah modul siap 

pakai yang memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara serial dengan protokol standar Bluetooth versi 
2.0.Bentuk fisik modul HC-05 dapat dilihat pada 

gambar 2.4berikut. 

 
Gambar 2.4 Bentuk Fisik Modul Blueetooth HC-05 

 

Modul inti HC-05 memiliki dua modus kerja 

yaitu modus eksekusi manual (memproses saat 

diperintahkan) dan modus koneksi otomatis.Koneksi 
secara default diatur pada kecepatan 9.600 bps. HC-05 

dapat berperan sebagai master dan slave pada device 

[5]. 

 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Diagram Blok 

Diagram blok dari Simulasi Pengontrolan Tower 

Crane menggunakan Smartphone Android ditunjukkan 

pada gambar 3.1 berikut. 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Blok 

 

Instruksi perintah diberikan dengan 

menggunakan remote control pada android. Awalnya 

instruksi dikirimkan ke Mikrokontroler Arduino untuk 

kemudian dieksekusi oleh aktuator pada Tower Crane 

berupa pergerakan tower crane dengan nilai sudut 

yang ditampilkan yang menggunakan sensor Kompas 

GY-271 dan LCD 2x16 sebagai penampil nilai. Tower 

crane ini dapat bergerak sesuai dengan instruksi 

gerakan yang diberikan dari remote control. 
 

3.2 Pembuatan Hardware dan Software 

 

3.2.1 Pembuatan Hardware  
Perancangan dan Pembuatan hardware terdiri 

dari 2 bagian yaitu, perancangan dan pembuatan 

hardware secara mekanik serta perancangan dan 

pembuatan hardware secara elektrik. Adapun untuk 

tahap-tahap perancangan dan pembuatan hardware 
akan dibahas sebagai berikut:  
 
1. Proses pembuatan hardware secara mekanik 

pada alat Simulasi Pengontrolan Tower Crane 

Menggunakan Smartphone Android ini yaitu 

pembuatan konstruksi, tampilan konstruksi 
ditampilkan pada gambar 3.2 berikut: 
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Gambar 3.2. Hasil Pembuatan Konstruksi 

 

Pembuatan konstruksi mekanik harus benar–

benar diperhatikan. Pemilihan bahan yang tepat akan 

membuat alat Simulasi Pengontrolan Tower Crane 

Menggunakan Smartphone Android menjadi lebih 
baik. Konstruksi dibuat menyerupai bentuk asli tower 

crane dengan box control berbentuk balok untuk 

mempermudah dalam penempatan komponen 

rangkaian kontrol yang digunakan. Box control yang 

dignakan merupakan box yang sudah jadi dengan 

ukuran 11,5cm x 18,5cm x 6,5cm, serta menggunakan 

bahan plastik. Penggunakan box dengan spesifikasi 

tersebut dikarenakan selain desainnya yang bagus dan 

ringan, kemudian ukuran box ini juga telah 

disesuaikan dengan ukuran komponen yang digunakan 

didalamnya. Hasil pembuatan box kontrol ditampilkan 

gambar 3.3 berikut: 

 
 

Gambar 3.3 Hasil Pembuatan Box Control 
 

2. Perancangan dan Pembuatan Hardware 

Secara Elektrik. 

Proses perancangan dan pembuatan hardware secara 

elektrik terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

 Power Supply 

 Perancangan dan pembuatan hardware 

module bluetooth  

 Perancangan dan pembuatan hardware 

motor servo 

 Perancangan dan pembuatan hardware 

relay module 

 Perancangan dan pembuatan hardware 

LCD 

3.2.2 Pembuatan Software 

Pembuatan software dilakukan menggunakan 

sebuah aplikasi online yang bernama MIT appinvertor 
2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat 

software remot kontrol meliputi pembuatan desain 

tampilan software dan pembuatan program untuk 

menjalankan atau mengoperasikan software remot 

kontrol. Pembuatan desain tampilan software adalah 

proses yang dilakukan untuk membuat tampilan 

software, pada software remot control yang dibuat 

terdiri dari tombol-tombol yang berfungsi untuk 

menggerakkan bagian mekanik pada tower crane dan 

juga terdapat display yang berfungsi untuk 

menampilkan kamera video dan nilai sudut dari 

pergerakan tower crane. Tampilan software remot 

kontrol yang dibuat ditampilkan pada gambar 3.4 

berikut: 

 
 

Gambar 3.4 Desain Tampilan Software 

 

3.3 Hasil Pengujian Software 

 Untuk menggunakan software dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut:  

1. Klik icon bluetooth untuk menghubungkan 

bluetooth dengan arduino. 

2. Masukan IP camera pada text box lalu klik 
tombol push. 

3. Tekan tombol left dan right untuk menggerakan 

bagian horizontal jib. 

4. Tekan tombol up dan down untuk menggerakan 

bagian trolley. 

4.Tekan tombol forward dan reverse untuk 

menggerakan bagian hook. 

Hasil pengujian Simulasi Tower Crane dapat 

dilihat hasilnya seperti penjelasan berikut dan 

tampilan software yang dibuat ditampilkan pada 

gambar 3.5 berikut : 

 
 

Gambar 3.5Hasil Uji Tampilan Software 

 

3.4 Pengujian Pembacaan Sudut 

 Berikut adalah tabel hasil pengujian pembacaan 

sudut pada saat horizotal jib berada pada posisi 90°. 

Hasil pengujian ditampilkan pada tabel 3.1 berikut: 
 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Sudut 90° 

No. Pengujian 
ke- 

Hasil 
Pembacaan 

Sensor 

Hasil Pengujian 
Manual 

1 1 89° 90° 

2 2 89° 90° 

3 3 88° 90° 

4 4 89° 90° 
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Berdasarkan table diatas pengujian sudut 90 

derajat dilakukan selama 4 kali percobaan dengan 

nilai persentase error yang sedikit dan dapat 

disimpulkan bahwa tower crane dapat bekerja 

sesuai fungsinya. 

 

3.5 Analisa 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

didapatkan bahwa Tower crane dapat bergerak 

seseuai dengan intruksi dari remote kontrol. Sudut 

yang dibaca adalah sudut pergerakan dari bagian 

horizontal jib. Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pengukuran sudut secara 

manual menggunakan busur dengan sudut yang 

dibaca oleh sensor gy-271. 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan persentase 

error antara hasil pengukuran secara manual 

dengan hasil pembacaan sensor gy-271 sebagai 
berikut : 

 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
Hasil Pengukuran − Hasil Pembacaan 

Hasil Pengukuran
| 

 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
90 − 88

90
| 

 

%Error = 0,022 x 100% = 2,22% 
 
 

4.KESIMPULAN 
 

melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan 

dengan tahap pengujian, maka berdasarkan hasil 

data yang diperoleh melalui pengujian dapat 
disimpulkan sebagai berikut :   

1. Simulasi Pengontrolan Tower Crane 

Menggunakan Smartphone Android dibuat 

dengan menggunakan koneksi modul bluetooth 

Hc-05.Perangkat secara otomatis dapat 

dikontrol melalui smartphone dari jarak jauh 30 

meter tanpa hambatan dan juga dapat dikontrol 

dari jarak ideal 10 meter.  

2. Perangkat ini terkoneksi dengan software yang 

dibuat dengan menggunakan sebuah aplikasi 

online yang bernama MIT appinvertor 2. 
Software remote control yang dibuat terdiri dari 

tombol-tombol yang berfungsi untuk 

menggerakkan bagian mekanik pada tower 

crane. 

3. Untuk menampilkan display kamera pada 

software digunakan software bantuan berupa IP 

webcam. Display yang berfungsi untuk 

menampilkan kamera video dan nilai sudut dari 

pergerakan tower crane. 
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Abstrak - Saat ini penjualan air mineral siap konsumsi masih menggunakan kemasan botol. Sedangkan untuk 

penjualan air mineral berdasarkan keinginan user dengan pengisian  air berdasarkan milliliter belum pernah 

dijumpai, sehingga  dibuatlah alat yang dapat mengisi ulang air minum dengan menggunakan koin. Tujuan agar 

memudahkan user dalam pembelian air minum sesuai dengan keinginan user. Adapun metodologi dari peneltian 

ini adalah  user memasukan koin ke dalam wadah penampung koin, yang menghasilkan output pulsa dan diolah 

oleh arduino mega 2560 untuk mengaktifkan sensor flow water sebagai pengukur debit air yang keluar 

berdasarkan inputan koin dari user. Dari pengujian yang telah dilakukan, menggunakan koin Rp.500,00 

dihasilkan outputan air sebanyak 500mL dengan akurasi 98%. dan untuk uang Rp.1000,00 menghasilkan 

outputan air sebanyak 1.000mL dengan persentase eror 98,4%. kemudian untuk uang Rp.1.500,00 menghasilkan 

outputan air sebanyak 1500mL dengan persentase eror 99,2%. 

Kata Kunci -  sensor koin,sensor flow water, mesin pengisian air 

Absract - Currently sales of ready-to-drink mineral water are still widely used bottled packaging. As for the sale 

of mineral water as desired by users with water filling based on coin inputan rarely encountered, So as to 

facilitate the consumer in fulfilling the needs of water filling needs to be made a refill mineral water refill 

machine based on the desired volume of water with the input of nominal coins Rp.500,00, Rp.1.000,00 or 

multiples. The methodology of this final project is the user enters the nominal coin Rp.500,00 and Rp.1.000,00 or 

multiples into the container of the coin, The output of the coin sensor produces pulses processed by arduino 

mega 2560. The result of arduino processing to activate the flow water sensor as a measure of the discharge of 

water that comes out based on the input of coins from the user. Testing is done by inserting coins Rp.500,00 

Rp.1.000,00 and Rp.1.500,00 into the machine and measured the volume of water produced. Test results 

obtained water volume generated from this machine has 98% accuracy for money Rp.500, 00, 98.4% for money 

Rp.1.000 and 99.2% for money Rp.1.500,00. 

Keywords - sensor koin,sensor flow water, the charging water 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air mineral merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi tubuh manusia, Dan perlu diketahui 

bahwa tubuh kita terdiri lebih dari 70% cairan yang 

mana kebutuhan akan cairan sangat tinggi. Air mineral 

merupakan minuman yang paling sehat dan tidak 

berbahaya karena dibutuhkan setiap hari oleh tubuh 

kita untuk menjaga kesehatan.   

Penjualan air mineral pun sudah sangat beragam 

mulai dari bentuk kemasan botol hingga pembelian 

menggunakan galon, sehingga untuk mendapatkan air 

mineral pun sudah sangat mudah. Namun untuk 

pembelian air minum isi ulang sesuai keinginan user 

berdasarkan inputan koin Rp.500,00 dan Rp.1.000,00 

jarang ditemui. bahkan untuk di wiliyah Bangka 

Belitung memang belum ada, padahal kebutuhan 

pembelian air minum isi ulang berdasarkan volume air 

sangat di perlukan untuk di sekolahan maupun area 

kampus yang bisa dikatakan kebanyakan siswa 

maupun mahasiswa membawa botol minuman sendiri 
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dari rumah yang bertujuan untuk menghemat 

pengeluran uang.   

Dari masalah ini maka dibuatlah mesin untuk 

depot air minum isi ulang berbasis mikrokontroller, 

agar mempermudah konsumen dalam pembelian air 

minum isi ulang berdasarkan volume yang diinginkan 

dengan inputan koin Rp.500,00 dan Rp.1.000,00 dan 

untuk mendukung kemudahan mesin dibuat dengan 

sistem pembayaran secara otomotis (vending 

machine), dengan nominal rupiah atau harga air yang 

telah di tetapkan yaitu Rp.500,00 untuk 500mL air dan 

berlaku untuk kelipatan Rp.500,00. 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Bagaimana merancang dan membuat 

hardware vending machine untuk air minum 

isi ulang sesuai inputan koin ? 

2. Bagaimana pengontrolan vending machine 

untuk air minum isi ulang agar air yang 

dikeluarkan sesuai dengan koin yang di 

masukkan ? 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan 

membuat alat untuk mempermudah konsumen dalam 

pengisian air minum isi ulang dengan menggunakan 

inputan koin. 

 

1.2. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 Pembuatan kontruksi vending machine yang dibuat 

menggunakan plat alumunium dengan tebal 0,8 

mm.  

 Pembuatan kontrol yang meliputi sensor koin 

sebagai sensor penyeleksi uang koin yang 

dimasukkan oleh user, sensor ultrasonik sebagai 

sensor ketinggian air dalam wadah penampung air 

dari vending machine, kemudian modul gsm 

sebagai modul untuk mengirimkan pesan kepada 

operator vending machine bahwa air dalam depot 

sudah hampir habis, dan sensor flow water sebagai 

pengntrol debit air yang keluar. 

 Pengujian alat yang meliputi : 

1. Pengujian output masing-masing uang koin 

2. Pengujian Led indikator sebagai identor 

ketinggian air dengan inputan sensor ultrasonik 

3. Pengujian sensor flow water untuk mengukur 

debit air yang keluar 

4. Pengujian modul gsm untuk mengirimkan sms 

kepada operator apabila air dalam depot sudah 

hampir habis, dengan inputan jarak dari sensor 

ultrasonik 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. VENDING MACHINE 

Mesin jual otomatis (Inggris:Vending machine) 

adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang 

seperti makanan ringan, minuman ringan seperti 

minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk 

konsumen dan bahkan emas dan permata untuk 

pelanggan secara otomatis. 

Layaknya penjual asli, mesin ini akan 

mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita 

membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah 

koin  maupun uang kertas. [1] 

 

2.2. SENSOR KOIN JY-923 

JY-923 adalah koin selector multi, dapat menerima 

hingga 3 jenis koin yang berbeda. Jenis pemilih koin 

secara luas digunakan dalam mesin vending, Game 

Arcade, kursi Pesan, dan sistem self management 

lainnya. JY-923 terutama didasarkan pada bahan, 

berat dan ukuran untuk mengidentifikasi koin. JY-923 

sangat stabil dan akurat bahkan ketika perubahan 

lingkungan seperti suhu, dan kelembaban dll. [2] 

 

2.3. SENSOR FLOW WATER 

Sensor flow water merupakan sensor yang 

digunakan untuk mengukur debitair yang mengalir 

pada pipa pelanggan. Sensor flow water terdiri dari 

bagiankatup plastik (valve body), rotor air dan sebuah 

sensor half effect. Ketika air mengalir melalui rotor 

maka rotor akan berputar dan kecepatan dari rotor 

akan sesuai dengan aliran air yang masuk melewati 

rotor. Pulsa sinyal dari rotor akan diterima oleh sensor 

hall effect untuk selanjutnya diproses di 

mikrokontroller [3]. Gambar 1 merupakan bentuk fisik 

dari sensor flow water. 

 
Gambar 1. Sensor Flow Water 

 

2.4. MODUL GSM 

A6 MINI merupakan versi mini serial GSM / 

GPRS core development board berbasis modul GPRS 

A6. A6 MINI mendukung jaringan dual-band GSM / 

GPRS, tersedia untuk transmisi data jarak jauh GPRS 

dan SMS. A6 MINI berkomunikasi dengan 

mikrokontroler melalui port UART, mendukung 

perintah termasuk GSM 07.07, GSM 07.05 dan Ai-

Thinker yang disempurnakan AT Commands.[4] 

 

III. PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

3.1. Perencanaan Vending Machine 

Proses perencanaan merupakan tahap sebelum 

melakukan proses pembuatan, begitu juga dengan 

prinsip kerja dari alat yang sudah harus di rencanakan 

mulai dari input dan output, gambar 2. merupakan 

blok diagram sistem dari vending machine untuk 

depot air minum isi ulang berbasis mikrokontroller. 
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

Blok diagram rangkaian diatas digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana proses kerja dari Vending 

Machine untuk depot air minum isi ulang berbasis 

mikrokontroller.  Blok diagram diatas terdiri dari 

Input, Proses dan Output. Inputan berupa sensor koin, 

push button, sensor ultrasonik dan sensor debit berupa 

flow meter, untuk proses terdapat kontroler 

menggunakan mikrokontroller Arduino MEGA, serta 

output terdiri dari Led sebagai indikator ketinggian 

air, LCD sebagai display, serta driver relay untuk 

mengaktifkan electric valve atau keran elektrik, 

pompa air, dan modul GSM untuk mengirim sms 

kepada operator mengenai air dalam wadah yang 

harus diisikan kembali apabila air mencapai posisi 

minimum. 

3.2. Kontruksi 

3.2.1. Pembuatan Kontruksi 

Tahap pembuatan kontruksi merupakan tahap 

setelah perancangan kontruksi, Material kontruksi 

menggunakan plat almunium dengan tebal 0,8mm dan 

untuk ukuran dijelaskan pada gambar 3. Peletakkan 

hardware berupa komponen untuk alat ini juga harus 

diperhatikan sebagai estetika dari alat.  

Peletakkan  hardware pada Vending Machine 

untuk depot air minum isi ulang ditunjukkan oleh 

gambar 4. 

 

Gambar 3. Perancangan Kontruksi 

 
Gambar 4. Peletakkan Hardware 

 

Peletakkan hardware ditunjukkan oleh angka 1-7 

dengan keterangan komponen sebagai berikut. 

1. Solenoid valve 5. Sensor koin 

2. Flow sensor  6. Push button 

3. Led indikator 7. LCD 

4. Water pump 

 

3.2.2. Hasil Pembuatan Kontruksi  

Hasil dari pembuatan kontruksi. Gambar 5.  

tampak depan kontruksi. 

 
Gambar 5. Tampak Depan Kontruksi 

 

3.3. Pembuatan Hardware 

Pembuatan perangkat keras untuk Vending 

Machine untuk depot air minum isi ulang berbasis 

mikrokontroller diantaranya Sensor koin, Driver Relay 

untuk pompa dan electric valve, modul GSM, sensor 

flow water, sensor ultrasonik menggunakan Arduino.  

 

3.3.1. Sensor Koin  

JY-325 pada vending machine ini difungsikan 

sebagai sensor penyeleksi uang koin yang diinputkan 

oleh user, output dari sensor koin yang berupa sinyal 

digital digunakan sebagai inputan arduino Mega 2560, 

yang kemudian nominal dari uang yang berhasil 

diloloskan atau sesuai dengan uang koin referensi 

akan ditampilkan pada LCD 16x2. Gambar 6. 

merupakan sensor koin yang telah dpasang pada 

kontruksi vending machine 

 

 

296



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Sensor Koin 

 

3.3.2. Solenoid Valve, Pompa Air dan Modul GSM  

Untuk saklar otomatis Solenoid Valve, Pompa Air 

dan Modul GSM menggunakan driver relay. Driver 

relay digunakan sebagai switch on/ off pompa air dan 

solenoid valve, digunakannya pompa air dikarenakan 

kontruksi wadah air dibawah dan output air diatas, 

sensor flow water aktif dan menghitung debit ketika 

air melewati pipa menuju output akhir  

dari vending machine. Gambar 7. merupakan 

Solenoid Valve, Pompa Air dan sensor flow water 

yang telah dipasang pada kontruksi vending machine. 

 
Gambar 7. Solenoid Valve, Pompa Air Dan Sensor 

Flow Water 

3.3.3. Modul GSM 

          Modul GSM yang difungsikan sebagai 

perangkat untuk mengirimkan pemberitahuan berupa 

sms kepada operator untuk mengisi air depot 

dikarenakan air dalam wadah depot sudah hampir 

habis, untuk pengaktifan modul GSM digunakan 

driver relay. Gambar 8. merupakan modul GSM yang 

sudah terpasang pada kontruksi vending machine. 

 
Gambar 8. Modul GSM A6 Mini 

 

3.3.4. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik digunakan sebagai pengukur 

ketinggian air dalam depot, sinyal sensor ultrasonik ini 

dijadikan inputan ke arduino untuk selanjutnya 

ketinggian ditampilkan pada led indikator merah, 

kuning atau hijau. Dan sinyal output sensor ultrasonik 

ini sebagai inputan arduino untuk memberikan 

perintah kepada modul GSM untuk mengirimkan sms 

kepada operator. Gambar 9. merupakan sensor 

ultrasonik yang sudah terpasang pada kontruksi 

vending machine. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Sensor Ultrasonik 

3.4. Data Hasil Pengujian Vending Machine 

3.4.1. Pengujian Sensor Flow Water 

Tabel 1. merupakan tabel dari hasil pengambilan 

data pengeluaran air untuk Vending Machine untuk 

depot air minum isi ulang berbasis mikrokontroller. 

Tabel 1. Pengambilan Data Sensor Flow Water 

No. 

500 mL 1000 mL 1500 mL 

Waktu Output Waktu Output Waktu Output 

(s) (mL) (s) (mL) (s) (mL) 

1 19.30 500 38.46 1040 57.75 11500 

2 19.34 520 38.60 980 57.56 11460 

3 19.39 540 38.33 1040 57.61 11480 

4 19.32 510 38.43 1020 57.54 11500 

5 19.41 530 38.51 1000 57.68 11520 

 

Tidak stabilnya waktu serta output air pengisian 

disebabkan oleh sensor flow water yang menginterupsi 

counter air serta angin yang lewat, presentase error 

yang didapat untuk output air setelah dilakukan lima 

kali percobaan ialah  

 

 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air

= |
 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑘𝑢𝑟

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖
|   𝑥 100% 

 
 Error 500 mL 

1. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 500 mL

= |
 500 − 500

500
|   𝑥 100% = 0 % 

2. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 520 mL

= |
 500 − 520

500
|   𝑥 100% = 4 % 

3. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 540 mL

= |
 500 − 540

500
|   𝑥 100% = 8 % 

4. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 510 mL

= |
 500 − 510

500
|   𝑥 100% = 2 % 

5. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 530 mL

= |
 500 − 530

500
|   𝑥 100% = 6 % 
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𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 5𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛

=
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

5
 

                                 =
20

5
= 4 % 

 

 Error 1000 mL 

1. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1040 mL

= |
 1000 − 1040

1000
|   𝑥 100% = 4 % 

2. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 980 mL

= |
 1000 − 980

1000
|   𝑥 100% = 2 % 

3. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1040 mL

= |
 1000 − 1040

1000
|   𝑥 100% = 4 % 

4. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1020 mL

= |
 1000 − 1020

1000
|   𝑥 100% = 2 % 

5. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1000 mL

= |
 1000 − 1000

1000
|   𝑥 100% = 0% 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 5𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛

=
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

5
 

                                  =
12 

5
= 2,4 % 

 

 Error 1500 mL 

1. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1500 mL

= |
 1500 − 1500

1500
|   𝑥 100% = 0% 

2. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1500 mL

= |
 1500 − 1460

1500
|   𝑥 100%

= 2,6 % 

3. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1500 mL

= |
 1500 − 1480

1500
|   𝑥 100%

= 1,3 % 

4. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1500 mL

= |
 1500 − 1500

1500
|   𝑥 100% = 0% 

5. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 Air 1500 mL

= |
 1500 − 1520

1500
|   𝑥 100%

= 1,3 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 5𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛

=
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

5
 

=
 5,2 

5
= 1,04 %  

 

3.4.2. Pengujian Led Indikator dan Modul GSM 

Led mengindikasikan ketinggian air dalam depot 

dengan inputan jarak air dari sensor ultrasonik, dengan 

jarak 25 - 34 cm kondisi air penuh di tandai dengan 

indikator led hijau. Pembacaan sensor ultrasonik 

dengan jarak 35 - 48 cm kondisi air setengah habis di 

tandai dengan indikator led kuning, kemudian 

pembacaan sensor ultrasonik dengan jarak lebih dari 

48 cm dengan indikator led merah. Tabel 2 merupakan 

tabel pengujian led indikator untuk vending machine. 

 

Tabel 2. Pengujian Led Indikator 

No 
Jarak Air 

(cm) 

Led 

Hijau Kuning Merah 

1 25   
  

2 26   
  

3 40 
 

  
 

4 53 

  

  

      

3.4.3. Pengujian Sensor Koin 

Pengujian sensor koin bertujuan untuk mengetahui 

output masing-masing uang koin, yang mana output 

uang koin berupa data digital kemudian diproses oleh 

arduino, Gambar 10. output pulsa masing-masing koin 

pada body sensor koin. 

 

 

   

 

(a)               (b)                  (c) 

 
Gambar 10. Hasil output pada  koin (a) 500 

kuning (b) 500 putih (c) 1000 

 

Sesuai settingan koin 500 berwarna putih akan 

menampilkan output “4” dan untuk koin 500 berwarna 

kuning menampilkan output “1” kemudian untuk koin 

1000 menampilkan output “7”. 

 

IV. KESIMPULAN 

Setelah melakukan tahap perancangan dan 

pembuatan sistem control panel dan kontruksi yang 

kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil dari pembuatan alat sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, yaitu pengisian air 

kekonsumen sesuai dengan inputan koin 

memiliki keakuratan 98% untuk uang 

Rp.500, 98,4% untuk uang Rp.1.000 dan 

99,2% untuk uang Rp.1.500. 

2. Penggunaan sensor flow water untuk debit air 

sering tidak akurat. hal ini karna sensor tidak 

dapat membedakan air atau angin yang 

melewati pipa. Kemudian, sisa air yang 

masih tertahan di pipa menjadi salah satu 

penyebab ketidakakuratannya. 
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ABSTRAK 

 

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat industri UMKM maupun industri rumah tangga yang masih 

jauh tertinggal dalam penggunaan teknologi yang dapat membantu produktivitas mereka. Hal ini disebabkan 

masih banyak UMKM yang menggunakan teknologi konvensional. Dalam produksi pengolahan buah sukun 

khususnya, pengupasan yang masih manual. Pengupasan buah sukun yang dilakukan dengan pengupasan 

manual membutuhkan waktu ± 5 menit/buah. Pada proyek akhir ini dibuat mesin pengupas kulit buah sukun 

dengan menggunakan motor listrik ¼ hp dengan perbandingan reducer 1:10. Pencekaman buah menggunakan 

poros yang memakai sistem paku, yang poros pencekam kirinya fix/tetap dan poros pencekam kanan bisa disetel 

maju mundur. Mata potong digerakkan oleh operator dengan sistem baut. Dimana jika menggunakan mesin ini, 

waktu pengupasan bisa lebih cepat ± 2 menit/buah. Proses pembuatan mesin ini dimulai dari pengumpulan data, 

perancangan alat, proses pemesinan, perakitan, uji coba dan analisa. Hasil dari proses pengupasan ditentukan 

oleh pergerakan tangan operator dan hasil pengupasan 75% dari luas area buah sukun. 

 
Kata kunci: Pengupas, Kulit buah, Sukun, Cekam 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the island province of Bangka Belitung there are UMKM industry and home industry that is still far behind in 

the use of technology that can help their productivity. This is because there are still many UMKM using 

conventional technology. In the production of breadfruit processing in particular, stripping which is still 

manual. Stripping of breadfruit fruit done with manual stripping takes ± 5 minutes/fruit. On this final project is 

made fruit peel bark peel machine by using electric motor ¼ hp with ratio of 1 :10 reducer. Fruiting clasps using 

a shaft using a nail system, whose fixed fixing axle/fixed shaft and right tap shaft can be adjusted back and forth. 

The cutting eye is driven by the operator with a bolt system. Where if using this machine, stripping time can be 

faster ± 2 minutes/fruit. This machine making process starts from data collection, tool design, machining 

process, assembly, testing and analysis. The result of the stripping process is determined by the operator’s hand 

movements and the stripping of 75% of the breadfruit breadth area.  

 

Key words: Peelers, rind, Breadfruit, Shredded. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang     

Pesatnya perkembangan teknologi yang 

semakin maju dan terdepan di bidang produksi, 

membuat persaingan industri di Indonesia semakin 

kompetitif. Namun pada saat yang sama, banyak pula 

terdapat industri menengah bawah yang masih jauh 

tertinggal dalam penggunaan teknologi terkini. 

Banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di 

daerah-daerah yang belum mampu mengaplikasikan 

penggunaan teknologi tersebut dikarenakan kurangnya 

modal maupun pengetahuan dan informasi yang dapat 

meningkatkan produktivitas usahanya. Di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung terdapat industri UMKM 

maupun industri rumah tangga yang masih jauh 

tertinggal dalam penggunaan teknologi yang dapat 

membantu produktivitas mereka. Hal ini disebabkan 
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masih banyak UMKM yang menggunakan teknologi 

konvensional. Diantara UMKM yang ada di Prov. 

Kep. Babel, usaha keripik sukun menjadi salah satu 

usaha yang masih menggunakan tenaga manual untuk 

kegiatan produksinya. Usaha keripik sukun ini 

menggunakan buah sukun sebagai bahan utama.  

 Buah Sukun adalah nama sejenis pohon yang 

berbuah. Buah sukun tidak berbiji dan memiliki 

bagian yang empuk, yang mirip roti setelah dimasak 

atau digoreng. Sukun dapat dijadikan sebagai pangan 

alternatif pengganti beras. Hal ini dibuktikan dengan 

skripsi Bab II Dewanti Putri Pratiwi Tahun 2013 

Tentang Pemanfaatan Tepung Sukun Pada Pembuatan 

Kudapan Sebagai Alternatif Makanan Bergizi Untuk 

Program PMT-AS (Penyediaan Makanan Tambahan 

Anak Sekolah) [1]. Karena keberadaannya tidak 

seiring dengan pangan konvensional (beras), artinya 

keberadaan pangan ini dapat menutupi kekosongan 

produksi pangan konvensional. 

Dalam kegiatan produksi pengolahan buah 

sukun menjadi keripik sukun yang siap santap, penulis 

melihat adanya berbagai macam  permasalahan. Salah 

satu permasalahan yang menjadi minat penulis untuk 

diteliti adalah proses pengupasan kulit buah sukun. 

Penulis melihat waktu yang digunakan untuk 

mengupas  memerlukan waktu yang lama karena 

pengupasan kulit buah sukun tersebut masih manual. 

Proses pengupasan kulit menjadi masalah tersendiri 

karena getah buah sukun yang telah dikupas dapat 

menghambat waktu dalam pengupasan. Oleh karena 

itu masalah ini juga menjadi perhatian penulis dalam 

membuat alat yang mampu membantu mengatasi 

masalah-masalah dalam pengupasan tersebut.  

Setelah melihat aspek kemanfaatan yang besar 

dan dapat membantu memberikan solusi dalam 

kegiatan proses produksi usaha keripik sukun, penulis 

memutuskan mengambil Rancang Bangun Mesin 

Pengupas Kulit Buah Sukun sebagai judul Tugas 

Akhir.  

Penulis berharap dengan adanya Tugas Akhir 

dapat bermanfaat bagi ilmu dan teknologi, khususnya 

dalam usaha keripik sukun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, 

maka rumusan masalah dari rancang bangun mesin 

pengupas kulit buah sukun sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain mesin pengupas kulit buah 

sukun yang dapat digunakan sesuai kebutuhan 

industri? 

2. Bagaimana proses pengupasan dapat dilakukan 

dengan mudah oleh operator? 

 

1.2.1 Batasan Masalah 

Agar proyek akhir berjalan lebih fokus. Ada 

Beberapa batasan masalah dari rancang bangun mesin 

pengupas kulit buah sukun, diantaranya: 

1. Dalam proses pengupasan kecepatan pisau 

disesuaikan oleh gerakan tangan operator. 

2. Terdapat saluran pembuangan kulit. 

3. Pencekaman digunakan sistem paku. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari 

rancang bangun mesin pengupas kulit buah sukun 

ialah: 

1. Dapat mengupas buah sukun 100%. 

2. Pengupasan dapat dilakukan dengan mudah oleh 

operator. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Tanaman Sukun 

Sukun adalah nama sejenis pohon yang berbuah. 

Buah sukun tidak berbiji dan memiliki bagian yang 

empuk, yang mirip roti setelah dimasak atau 

digoreng.Kulit buahnya memiliki segmen petak 

dengan bentuk polygonal, berwarna hijau kekuningan. 

Segmen polygonal inilah yang akan menentukan 

tingkat kematangan buah sukun. Diameter buahnya 
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20-29 cm bentuknya membulat dengan kulit buah 

tebal, berduri kasar, warnanya hijau kekuningan 

hingga coklat.  

Di dalam buah terdapat daging buah yang 

lembab berwarna kuning pucat atau keputihan, 

mengelilingi lingkaran tengah buah. Melihat 

banyaknya kandungan gizi yang dimiliki oleh buah 

sukun ini, menjadikan buah sukun layak sebagai 

bahan pengganti pangan alternatif.  Selama ini 

pengolahan sukun banyak dijadikan sebagai tepung, 

dan yang paling umum adalah keripik sukun. Buah 

sukun sebenarnya dapat diolah lagi menjadi berbagai 

jenis makanan seperti getuk sukun, klepon sukun, mie 

sukun, spongecake sukun, tape sukun dan donat sukun 

[2]. 

2.2 Motor AC 

Penggerak yang banyak digunakan dalam suatu 

rancang bangun mesin adalah motor AC,karena sesuai 

dengan tegangan rumah. Disamping itu motor AC 

dalam banyak hal dapat mengganti motor DC. Secara 

spesifikasi motor AC cocok digunakan dalam 

pemakaian yang membutuhkan kecepatan konstan, 

karena kecepatan ditentukan oleh frekuensi sumber 

AC yang diberikan ke motor membangkitkan 

perputaran medan magnet yang menyebabkan motor 

berputar.    

 

2.2.1 Daya Motor  

Daya Motor adalah salah satu parameter dalam 

menentukan performa motor. Perhitungan daya motor 

dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut [4]: 

 

P = 
2.𝜋.𝑛

60
𝑇         

………………………………………………………

………(2.1) 

 

Dimana: 

T = F. r   

F = m . g 

………………………………………………………

………………(2.1) 

 

Keterangan: 

P  = daya motor (watt) 

n  = rpm 

T  = torsi (Nm) 

r  = jari-jari pemotongan (m) 

m   = massa (kg) 

g = gravitasi   

 

2.3 Poros       

 Poros merupakan elemen utama pada transmisi 

putar yang dapat berfungsi sebagai pembawa, 

pendukung putaran dan beban, dan pengatur gerak 

putar menjadi gerak lurus dan umumnya ditumpu oleh 

dua tumpuan. Gaya-gaya yang timbul dari penggerak 

melalui elemen-elemen transmisi seperti roda gigi, 

pulli dan sabuk, serta rantai dan sprocket.  

Untuk mencari gaya reaksi yang ada pada 

tumpuan dapat menggunakan hukum Newton III 

tentang kesetimbangan gaya dimana ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 

dan ∑M = 0, sedangkan untuk menentukan diameter 

poros, biasanya dihitung dibagian yang menerima 

momen maksimum. Tegangan bengkok terbesar 

terjadi pada penampang yang menerima momen 

bengkok maksimum.  

Perhitungan diameter poros adalah :  

 Momen Bengkok ( Mb) 

Perhitungan Momen Bengkok dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Mb = F.I

 ………………………………………………

…………………(2.9) 

Keterangan :  

Mb = Momen Bengkok ( Nm ) 

F = Gaya yang terjadi ( N ) 

I = Jarak ( m ) 
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Dimana untuk mencari gaya yang terjadi digunakan 

rumus : 

F = m x g x r 

 ………………………………………………

………..(2.10) 

Keterangan :  

f   = Gaya yang terjadi ( N )  

m = massa total ( Kg ) 

g  = gaya gravitasi ( 9.8 m/s² ) 

r  = jari – jari poros ( m ) 

 

Untuk mencari momen puntir. 

Perhitungan momen puntir dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Mp = 9550.
𝐂𝐛.𝐏

𝐧

 ………………………………………………

……..…(2.11) 

      

Keterangan : 

Mp = Momen Puntir ( Nm ) 

Cb  = Faktor pemakaian 

P    = Daya Motor ( kW ) 

n    = Putaran Motor ( Rpm ) 

 

 Untuk mencari gabungan antara momen bengkok 

dan momen puntir 

Perhitungan gabungan antara momen bengkok dan 

momen puntir dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

MR = √(MP
2
 + 0,75(α0 . MB)

2  

 
…………………………………….…(2.12) 

Keterangan : 

MR = Momen Gabungan 

MP = Momen Puntir 

MB = Momen Bengkok  

 Untuk mencari diameter poros : 

Perhitungan diameter poros dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

d =√
𝑴𝑹𝟐

𝟎,𝟏𝒙𝝈𝒃𝒊𝒋𝒊𝒏
 

𝟑
    (mm)    

…………………………………………………(2.13) 

Keterangan : 

𝜎𝑏   = Tegangan bengkok izin 

d     = Diameter 

MR = Momen gabungan 

 Perhitungan Safety Factor dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Sf₁ = 6, Sf₂ = 1,5 (dengan alur pasak) 

…………………………………..(2.14) 

σgi = σb / Sf₁ x Sf₂ 

Beban tumbukan (Kt) = 1,5 

Untuk beban lenturan (cb) = 1,9 (EMS Sularso hal. 8)  

 Perhitungan Diameter Lingkaran Jarak Dp 

dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: 

Diameter Lingkaran Jarak 

Dp…………………………………………..(2.15) 

Dp = dp x I  

Diameter luar pully (dk) (EMS Sularso hal. 166) 

K= 4,5 

Dk = dp + 2.kxx 

 Perhitungan Diameter Naf pully kecil dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Diameter Naf pully kecil (dB) ≥ 
5

3
 x dSi + 10 mm 

…………………….(2.16) 

 Cek Kecepatan Sabuk (v) (EMS Sularso hal. 163) 

…………………….(2.17) 

4,76 m/det < 25 m/det   

 Panjang Max. Susunan pully L max harus 

memenuhi persamaan sbb: 

(max – ½ (dp + Dp) ≥ C (EMS Sularso hal. 177) 

…………………………(2.18) 

C – ½ (dk + Dk) > 0  

 Pemilihan Sabuk v (standart/sempit) 

………………………………......(2.19) 

Dipakai tipe standart tabel 5.5 (EMS Sularso hal. 172)  

 Nomor Nominal & Panjang Sabuk Dalam 

Perdagangan………………(2.20) 

(L) mm panjang sabuk v standard 

L sabuk dalam mm dikonversikan ke inch  

 Perhitungan Sudut Kontak dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 
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Sudut Kontak (𝜑) (EMS Sularso hal. 173) 

…………………………….(2.21) 

Faktor koreksi K0 

Sudut kontak = 180° - 57 
(𝐷𝑝−𝑑𝑝)

𝑐
  

N = PD/PoxKo (EMS.Sularso.hal.173) 

 Perhitungan Diameter poros berdasarkan DBB 

Perhitungan Momen Puntir dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖𝑟 =

9550𝑥
𝑐𝑏𝑥𝑝

𝑛
………………………………………..

...(2.22) 

 Perhitungan Gaya Pada Puli dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Gaya pada puli (F Puli) 

𝐹𝑝2 =

2𝑥𝑇1

𝑑𝑝2
………………………………………………

……….….(2.23) 

 Perhitungan Gaya Pada Benda Kerja 

dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

Gaya pada benda kerja (FBk) 

𝐹𝐵𝑘 =

𝑚𝑥𝑔…………………………………………

……………....(2.24) 

 Perhitungan Jarak Titik Poros Ke Titik Poros 

dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐹𝐵2 =

𝐹 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑘𝑢𝑛…………………………..........

...........(2.25) 

= 𝑐𝑒𝑘𝑎𝑚 + 𝑟 𝑏𝑢𝑎ℎ 

 Perhitungan Sigma Momen Pada Gaya B 

dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

∑𝑀𝐵 =

0………………………………………………

…………….(2.26) 

−𝐹𝐴. 𝑙 − 𝐹𝐶. 𝑙 + 𝐹𝐷. 𝑙 = 0 

 Perhitungan Sigma Gaya Pada Sumbu Y 

dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

∑𝐹𝑌 =

0………………………………………………

…………......(2.27) 

−𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 + 𝐹𝐶 − 𝐹𝐷 = 0 

 Perhitungan Momen Gabungan dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Momen 

gabungan……………………………………

……………….(2.28) 

𝑀𝑅𝑒 = √(𝑀𝑏𝑚𝑎𝑘𝑠)2 + 0.75(𝛼0 𝑥 𝑇2)2 

 Perhitungan Momen Gabungan dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Diameter bahan  poros 

ST.42………………………………….(2.29) 

𝜎𝑏𝑖 = 69 

𝑑    = √
𝑀𝑅

0.1 𝑋 𝜎𝑏𝑖𝑗𝑖𝑛

3

 

 

3  Hasil dan Pembahasan 

Setelah semua proses perakitan, selanjutnya adalah uji 

coba. Hasil uji coba alat ditunjukkan pada Tabel 4.21 

 

Tabel 4.21 Uji Coba Alat 

N

o 

Tanggal Alat 

Potong 

Gambar Hasil 

1 3 

Agustus 

2017 

  Dari hasil uji 

coba 1 yang 

menggunakan 

mata potong 

seperti di 

samping, di 

dapatkan hasil 

engupasan 

seperti 

gambar di 

bawah.  
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2 6 

Agustus 

2017 

  Dari hasil uji 

coba 2 

menggunakan 

buah yang 

berbeda 

besarnya, 

hasilnya 

hampir sama. 

 

3 8 

Agustus 

2017 

  Dari hasil uji 

coba ke 3 

dengan 

diameter 

buah berbeda, 

hasilnya agak 

berbeda 

dikarenakan 

gerakan 

tangan 

operator yang 

menentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Analisa  

Dari beberapa uji coba yang dilakukan dapat 

dianalisa bahwa tidak semua bagian dari buah yang 

terkupas. Masih ada bagian yang belum terkupas, 

dikarenakan bentuk buah yang berbeda-beda. Waktu 

yang dibutuhkan relatif cepat, untuk 1 buah dengan 

diameter 130 mm hanya dibutuhkan 2 menit saja 

dalam pengupasan kulit buah sukun tersebut dengan 

ketebalan pengupasan ± 1 mm. Sedangkan untuk buah 

dengan diameter 127mm hanya dibutuhkan waktu 1 

menit dalam proses pengupasan kulit buahnya. Yang 

mana jika dilakukan secara manual akan 

membutuhkan waktu ± 5 menit, dengan ketebalan 

pengupasan ± 5mm. Gerakan  tangan operator juga 

menentukan hasil pemotongan. 

 

5  Kesimpulan 

       Dari hasil pembuatan mesin pengupas kulit 

buah sukun dapat disimpulkan: 

1. Mesin dapat berfungsi dan buah 75% 

terkupas, akan tetapi masih ada bagian 

yang belum terkupas dikarenakan dimensi 

buah yang berbeda-beda 

2. Mesin ini dapat digunakan oleh ibu rumah 

tangga, akan tetapi desain dari mesin 

terlalu berat jika untuk mesin pengupas 

kulit buah sukun. 
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Abstrak - Peniris keripik kepiting merupakan suatu mesin yang digunakan untuk memisahkan kandungan 

minyak keripik kepiting  yang  terdapat pada keripik yang telah digoreng. Penirisan keripik dilakukan dengan 

sistem sentrifugal karena mengurangi tingkat kerusakan pada bahan. Pada penelitian ini dilakukan modifikasi 

pada mesin peniris keripik kepiting yaitu dengan memperbanyak dan memperbesar lubang yang terdapat pada 

wadah peniris agar dapat mempercepat proses penirisan dan dapat menghasilkan kualitas keripik yang lebih 

baik. Dari hasil percobaan  mesin peniris keripik kepiting yang telah dimodifikasi didapat perbedaan 

berdasarkan 2 parameter yang dibuat, yaitu  berat dan waktu yang digunakan pada saat proses penirisan. Hasil 

modifikasi menunjukkan bahwa mesin  mampu meniriskan keripik kepiting lebih cepat dari mesin sebelumnya. 

Karena pada mesin sebelumnya penirisan membutuhkan waktu 5 menit dan setelah dimodifikasi menjadi 3 menit 

dan keluaran minyak dari 600 ml menjadi 720 ml pada kapasitas 3 kg. 

 

Kata Kunci : Modifikasi, Peniris, Kepiting 

 

 

Abstrack  - Crab chips slicer is a machine used to separate the oil content of crab chips contained in fried chips. 

The incision of chips is done by the centrifugal system because it reduces the level of damage to the material. In 

this research, modification of crab machine crabs is done by multiplying and enlarging the holes contained in 

the slicer to accelerate the slicing process and can produce better quality of chips. From the experimental 

results of the modified crab cutting machine the difference is based on two parameters made, ie the weight and 

time used during the incision process. The results of the modification showed that the engine capable of draining 

crab chips faster than previous machines. Because the previous machine drain takes 5 minutes and after 

modified to 3 minutes and oil output from 600 ml to 720 ml at 3 kg capacity 

 

Keywords: Modification, Slicer, Crab 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

Di Indonesia, kepiting terbilang makanan 

yang mewah, karena selain harganya mahal dan 

rasanya yang lezat, juga memiliki kandungan gizi 

yang melimpah, sehingga sangat bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh. Selain itu, dalam jumlah kecil 

kepiting juga mengandung zat-zat yang bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh, seperti Vitamin B12, Asam 

Lemak Omega 3, Mineral Selenium, Mineral Copper, 

Mineral Zinc, serta Lemak Jenuh. Tetapi cara 

pengolahanya masih terbatas karena menggunakan 

alat-alat sederhana. Kepiting dapat diolah menjadi 

produk keripik dengan menambahkan varian rasa yang 

bermacam-macam[1]. Berdasarkan survei yang telah 

dilakukan pada proses pembuatan “Keripik kepiting” 

di Kota Pangkalpinang  tepatnya di Selindunglama, 

masih dijumpai proses manual dalam pembuatan 

“Keripik kepiting” tersebut. Tetapi untuk proses 

penirisan keripik sudah menggunakan alat bantu 

spinner mesin cuci, Namun demikian proses tersebut 

belum optimal. Hal ini dikarenakan alat bantu yang 

berupa spinner tersebut belum sesuai dengan 

kebutuhan, diantaranya proses pembuangan minyak 

kurang maksimal. Dengan dirancangnya mesin 

spinner yang memiliki mekanisme proses yaitu 

mekanisme poros berputar yang dikombinasikan 

dengan wadah peniris yang berbentuk tabung sebagai 

tempat penirisan keripik kepiting. Dengan 

memperbanyak dan memperbesar lubang yang 

terdapat pada wadah diharapkan dapat mempercepat 

proses penirisan dan dapat menghasilkan keripik yang 

gurih. Dengan dirancangnya mesin ini diharapkan 

dapat mempercepat proses penirisan dan 

memaksimalkan hasil dari produk khususnya pada 

proses penirisan keripik, karena semakin banyaknya 

permintaan dari konsumen maka proses penirisan 

keripik harus lebih cepat dan efisien. 

 

 

306

mailto:amri230395@gmail.com
mailto:AnasrulMaki17@gmail.com
mailto:aldoprime35@gmail.com


Mulai 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Perancangan Alat 

Fabrikasi 

Uji 

Coba 

Selesai 

Ya 

Tidak 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pembuatan mesin 

spinner peniris keripik kepiting adalah sebagai 

berikut; 

1. Memodifikasi mesin spinner peniris keripik 

kepiting dengan kapasitas 3 kg/proses. 

2. Memodifikasi mesin spiner peniris keripik 

kepiting mampu meniriskan keripik kepiting dalam 

waktu 3 menit/proses. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Meningkatkan produktivitas keripik kepiting. 

2. Mampu meniriskan keripik kepiting dalam waktu 

3 menit dengan kapasitas 3 kg/proses. 

 

1.4 Metodologi pelaksanaan  

 Adapaun metodologi yang digunakan pada 

proyek akhir ini dapat dilihat pada gambar 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Metodologi pelaksanaan 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Modifikasi. 
Modifikasi adalah cara merubah bentuk 

sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi 

lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, 

serta menampilkan bentuk yang  lebih bagus dari 

aslinya. Seiring berjalannya waktu dari suatu mesin 

atau alat pasti mengalami masalah atau  kerusakan  

karena butuh  penyesuaian. Dari masalah-masalah 

yang terjadi dalam perjalanan mesin tersebut dapat 

dilakukan dengan cara memodifikasi bagian yang di 

rasa kurang untuk memperbaikinya. Tentu saja untuk 

memodifikasi suatu mesin atau alat membutuhkan ide 

kreatif dan tergantung selera dari masing-masing 

orang. Dan hal yang tidak kalah penting dari 

modifikasi adalah faktor keselamatan dari bagian yang 

akan dimodifikasi[2].
 

 

2.2 Proses Penirisan. 

Proses penirisan merupakan proses 

pemisahan antara bahan padat dengan bahan cair yang 

umumnya keduanya mempunyai gaya adesi yang 

cukup kuat sehingga sulit dipisahkan. Proses 

pemisahan minyak dari bahan yang digoreng dikenal 

dengan penirisan.  

Penirisan ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain dengan absorsi, 

pengepresan, sentrifugasi. Pengepresan hanya dapat 

dilakukan pada produk-produk yang elastis atau 

lembut sehingga kerusakan yang terjadi bukan 

merupakan masalah. Pengepresan tidak dapat 

dilakukan pada produk-produk yang mudah rusak 

seperti lempeng, krupuk, dll. Penggunaan sistem 

penirisan dengan sentrifugasi dapat mengurang tingkat 

kerusakan bahan. Penirisan sistem sentrifugal pada 

kepiting dipandang sangat tepat karena struktur 

keripik kepiting yang elastik dan hasilnya akan lebih 

baik dari pada cara pengepresan[3].
 

 

2.3 Gaya Sentrifugal. 

Gaya sentrifugal (Fs) adalah gaya gerak 

melingkar yang berputar menjauhi pusat lingkaran 

dimana nilainya adalah positif. Gaya sentrifugal ini 

adalah kebalikan dari gaya sentrapetal, yaitu 

mendekati pusat lingkaran. Gaya sentrifugal dapat kita 

lihat pada pompa sentrifugal, dinamakan pompa 

sentrifugal karena gaya atau arah putaran sudut adalah 

sentrifugal. 

Atau untuk contoh kecilnya yaitu sewaktu 

kita memutarkan tali yang kita ikatkan batu atau benda 

dan kemudian bandul tersebut kita ayunkan berputar 

membentuk lingkaran maka gaya yang ditimbulkan 

oleh batu adalah gaya sentrifugal atau saat kita menari 

dengan pasangan kita dan kemudian kita melakukan 

gerakan berputar, maka kita telah melakukan gaya 

gerak sentrifugal. Besar gaya sentrifugal pada 

umumnya : 

Fs = m as dimana as = v
2
 / r 

atau =  ω
4
 r

3
 maka Fs = m v

2
 / r 

Dimana m adalah massa dan v adalah kecepatan 

sentrifugal dan r adalah jari-jari[4]. 
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3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan pada 

proyek akhir ini adalah metode perancangan VDI 

2222. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

merancang proyek akhir ini adalah sebagai berikut; 

1. Membuat daftar tuntutan. 

Pembuatan daftar tuntutan diperoleh 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta rumusan masalah yang ada. 

2. Penguraian fungsi keseluruhan. 

Penguraian fungsi bertujuan untuk menjelaskan 

bagia-bagian mesin dan fungsi dari masing-

masing bagian yang dirancang. 

3. Membuat alternatif fungsi bagian. 

Alternatif fungsi bagian bertujuan untuk 

menentukan komponen yang paling baik 

digunakan berdasarkan spesifikasi yang 

dibutuhkan sehingga didapatkan satu alternatif 

fungsi bagian yang digunakan. 

4. Varian konsep 

Setelah dipilih satu alternatif fungsi dari 

masing-masing alternatif fungsi bagian , maka 

dirancang tiga varian konsep dengan bentuk 

yang bervariasi. 

5. Menilai alternatif konsep berdasarkan aspek 

teknis dan ekonomis 

Varian konsep yang telah dirancang memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-masing 

sehingga dilakukan penilaian berdasarkan 

aspek teknis dan ekonomis. Kemudian hasil 

dari penilaian tersebut diakumulasi menjadi 

satu sehingga diperoleh nilai akhir. 

6. Pengambilan keputusan alternatif konsep 

rancangan. 

Setelah diperoleh nilai akhir dari akumulasi 

penilain aspek teknis dan ekonomis maka 

dipilihlah varian konsep dengan nilai akhir 

tertinggi. 

 

3.2 Perhitungan Rancangan 

a. Data kapasitas keripik kepiting 

  

b. Perhitungan gaya  pada motor 

Dik : 

Daya motor ( p )  = 110  watt 

Putaran motor ( n )  = 1200  rpm 

Diameter poros motor ( d )  = 12  mm 

P = 
2𝑥𝜋𝑥𝑛𝑥𝑇  

60
 

P = 
2 𝑥 𝜋 𝑥 1200 𝑟𝑝𝑚 𝑥 𝑇  

60
 

T = 
2 𝑥 𝜋 𝑥 1200 𝑟𝑝𝑚   

110 𝑥 60
 

T = 1,14 Nm 

T ( motor )= F ( motor ) x d ( poros ) 

F ( motor )= 
 𝑇 ( 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ) 

𝑑 ( 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 )
 

F ( motor )= 
 1,14 𝑁𝑚 

0,012 𝑚
 

F ( motor )= 95 N 

 

c. Perhitungan momen puntir poros yang 

diperlukan 
 

 

 

 

 

 

   𝑀𝑝 = 𝐹. 𝑟 

𝑀𝑝 = 57 𝑁 𝑥 125 𝑚𝑚 = 7.125 𝑁𝑚𝑚 = 7,125 𝑁𝑚 

                                    

F =   keranjang luar + m keranjang  dalam +  m 

keripik kepiting 

= 1,2 kg + 1,5 kg + 3 kg  

 = 5,7 kg  ≈ 57 N 

 

 

 

 

 

 

 

Data penirisan keripik 

kepiting  secara manual 

Rencana waktu yang 

dibutuhkan oleh mesin 

peniris minyak keripik 

kepiting 
 

5 menit/3 kg 3 menit = 3 kg 

 

1 menit = 
3

5
= 0,6 kg 

 

1 menit = 1 kg 

 

1 jam = 36 kg 

 

60 menit = 60 kg 

 

`8 jam (waktu kerja 

perhari) = 288 kg = 1 

hari 

 

8 jam = 480 kg = 1 hari 

 

 

125 mm 

F= 57 N 
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Diagram sketsa mesin 

  

 

    Wadah 

                             

          ` Poros         

Kopling 

 

    Motor Listrik 

 

d. Perhitungan poros yang akan digunakan 

 

 

 

Fa                   Fb 

  

      20 mm        20 mm        20 mm 

 

 

    

               L.3 

    L.2 

         L.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝑀𝑎 = 0 

 

(-Fm.2 ) + (- Fb.20 ) + ( Fq.20 ) = 0 

( -95 x 20 ) + ( -fb x 20 ) + ( Fq x 40 ) = 0 

-1900 + ( - Fb 20 ) + 2280 = 0 

-Fb x 20 = - 2880 + 1900 

-Fb = 
−380

 20
 

 Fb = 19 N 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

-Fm + Fa + Fb – Fq = 0 

-95 + Fa + 19 – 57 = 0 

Fa  = 95 + 57 - 19 

Fa = - 133 N 

 

c. Momen gabungan 

 MRe = √(𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥)2 +  0,75(𝛼0. 𝑇2)2                                          

 =  √(1900)2 +  0,75 (2,06 𝑥 7125)2 

 =  12.852,3  Nmm 

 

d. Diameter poros  Bahan poros SUS 304 

 D =√
𝑀𝑅𝑒

0,1.𝜏𝑏𝑖𝑗𝑖𝑛

3
 σb = 586 Mpa = 586 N/mm2           

 = √
12852,3 Nmm

0,1 x 97,7 N
mm2⁄

3
 σbij = 

𝜎𝑏

𝑠𝑓
=

586 N/mm2  

4 ÷ 6
  

= 19,95 mm  ≈ 11 mm    = 97,7 𝑁/mm2 

Jadi diameter poros minimalnya adalah 11 mm 

 

 

 

DBG 0 

FQ = 57 N Fm = 95 
N 

57 

DBB 

57 

-95 

38 

.-1140 

0 

 -1900 . 

 

 

 

0 

0 
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3.3 Hasil Uji Coba 
 

Tabel 4.14. Hasil Uji Coba 1 

(Dengan Waktu yang sama & Berat yang berbeda) 

 

Tabel 4.15. Hasil Uji Coba 2 

(Dengan Waktu yang berbeda & Berat yang sama) 

 

3.4 Analisis Hasil Uji Coba 

Hasil uji coba yang telah dilakukan terdapat 

beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu ; 

1. Mesin harus diletakkan ditempat yang rata dan 

kuat supaya mesin tidak menimbulkan getar 

yang berlebihan. 

2. Dalam mengunci wadah stainless ke keranjang 

plastik pastikan terkunci dan terkait dengan baik, 

agar wadah stainless tidak naik keatas pada saat 

mesin dihidupkan. 

3. Dalam proses Uji Coba terhadap keripik kepiting 

Adapun hasil uji coba ditunjukkan pada Grafik 

4.1 dan Grafik 4.2 Berikut ini ; 

 

 

 

Grafik 4.1 Hasil Uji Coba 1 

 

Analisa hasil uji coba 1 

Pada hasil uji coba 1 dilakukan proses uji 

coba dengan berat yang berbeda dan waktu yang 

sama. Dan hasil tersebut  menunjukkan bahwa hasil 

percobaan berbanding lurus, karena semakin berat 

keripik yang ditiriskan maka hasil keluaran minyak 

semakin meningkat. Pada percobaan pertama 

dilakukan penirisan dengan berat 0.5 Kg sebelum 

ditiris, dan setelah ditiris beratnya berkurang menjadi 

0.4 Kg (berat berkurang 1 ons). Dan pada percobaan 

kedua dilakukan penirisan dengan berat 1 Kg sebelum 

ditiris dan setelah ditiris beratnya berkurang menjadi 

0.8 Kg (berat berkurang 2 ons). Begitupun pada 

percobaan ke3 dan seterusnya. Jadi pada kelipatan 0.5 

kg penirisan akan berkurang 1 ons pada produk. 

Grafik 4.2 Hasil Uji Coba 2 

BERAT 

SEBELUM 

(kg) 

BERAT 

SESUDAH 

(kg) 

WAKTU 

PENIRISAN 

(Menit) 

HASIL  

(ml) 

2  1.93  1 80  

2 1.8  2 240 

2  1.6  3 480 

2  1.6  4 480 

2 1.6  5 480 

BERAT 

SEBELUM 

(kg) 

BERAT 

SESUDAH 

(kg) 

WAKTU 

PENIRISAN 

(Menit) 

HASIL  

(ml) 

0.5  0.4  3 120  

1  0.8  3 240  

1.5  1.2  3 360  

2  1.6  3 480  

3  2.4  3 720  

1,93 

1,8 

1,6 1,6 1,6 

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

1 2 3 4 5

B
e

ra
t 

Se
te

la
h

 D
it

ir
is

(K
g)

 

Waktu(menit) 

Uji Coba Dengan Berat 2 kg 

0,5 

1 

1,5 

2 

3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

120 240 360 480 720

B
e

ra
t 

(K
g)

 

Hasil Penirisan (ml) 

Uji Coba Dengan Waktu 3 Menit 
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Analisa hasil uji coba 2 

Pada hasil uji coba 2 dilakukan proses uji 

coba dengan berat yang sama dan waktu yang 

berbeda. Dan hasil uji coba 2 menunjukkan bahwa 

pada menit pertama minyak mulai keluar, dan pada 

menit ke 2 dan ke 3 minyak masih keluar, namun pada 

menit ke 4 dan ke 5 minyak tidak terpisah lagi dari 

keripik dan tidak terdapat lagi minyak keluar, jadi 

waktu yang maksimal untuk penirisan keripik tersebut 

adalah 3 menit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KESIMPULAN 

Dari hasil percobaan mesin peniris minyak 

Keripik Kepiting kapasitas 3kg/ proses, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modifikasi mesin peniris minyak pada Keripik 

Kepiting ini, terbukti dapat meniriskan minyak 

pada Keripik Kepiting setelah digoreng dengan 

kapasitas 3kg/proses dengan waktu 3 menit. 

2. Penirisan berdasarkan hasil uji coba didapat 

perbedaan berdasarkan 2 parameter yang dibuat, 

yaitu Berat yang sama dan Waktu yang berbeda, 

kemudian sebaliknya dengan Berat yang berbeda 

dan Waktu yang sama. 

3. Dari hasil Uji Coba 1 menunjukan bahwa dengan 

melakukan penirisan dengan waktu 3 menit (waktu 

yang sama), dengan berat yang berbeda, pada 

percobaan pertama dengan berat 0.5kg sebelum 

ditiriskan, dan setelah dilakukan proses penirisan 

maka berat yang berkurang adalah 1 ons, pada 

percobaan ke 2 dengan berat 1 kg sebelum 

ditiriskan, dan setelah dilakukan proses penirisan, 

maka berat yang berkurang 2 ons, begitupun pada 

percobaan ke 3 dan seterusnya, setelah dilakukan 

konversi, pada berat 1 ons terdapat 120 ml 

kandungan minyak yang keluar. 

4. Dari hasil Uji Coba 2 menunjukanbahwa dengan 

melakukan penirisan dengan kapasitas berat 2 

kg(berat yang sama), maka waktu yang dibutuhkan 

adalah 3 menit untuk memaksimalkan keluaran 

minyak yang terdapat pada keripik kepiting, 

karena hasil ujicoba pada menit ke 4 dan ke 5 tidak 

ada lagi terdapat minyak yang keluar pada saluran 

pembuangan. 
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Abstrak - Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari ekstraksi biji tanaman kopi. Kopi bisa digolongkan 

sebagai minuman psikostimulant yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan 

memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Maka banyak sekali negara- negara yang penduduknya 

mengkonsumsi kopi. Kopi juga terbagi menjadi dua jenis yaitu Arabika dan Robusta, Ada beberapa proses yang 

harus dilakukan untuk dapat menikmati kopi yang sudah siap di konsumsi salah satunya proses penyangrai biji 

kopi. Pada umumnya proses menyangrai biji kopi dilakukan dengan cara tradisional. Penyangraian secara manual 

harus selalu siaga untuk memastikan api dari kayu bakar stabil. Pengadukan juga harus selalu dilakukan agar biji 

kopi matang merata serta menghindari biji kopi dari kegosongan. Saat ini di pasaran sudah tersedia alat 

penyangrai otomatis yang memiliki keunggulan dari segi tampilan dan kecepatan menyangrai. Namun alat ini juga 

memiliki kelemahan yaitu, dari segi daya yang dibutuhkan sangat tinggi, Hanya mampu menampung kopi kurang 

dari satu kilo gram dan harga yang relatif mahal. Menurut data yang penulis kutip dari beberapa website penjualan 

mesin kopi diantaranya, sebuah mesin sangria merek Hottop Coffee Roaster KN882Bp-2 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: dapat menampung kopi 250-300 gram, memiliki dua mode yaitu mode manual atau otomatis membutuhkan 

daya sebesar 1000 Watt, dan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00. Berdasarkan latar belakang diatas, timbul 

pemikiran mencoba merancang suatu alat penyangrai otomatis dengan daya 100 Watt, dapat menampung 500 gram 

dan perkiraan harga mencapai Rp. 1.500.000,00.  

Kata Kunci :Biji kopi, Penyangraian, manual 

Abstract - Coffee is a kind of beverage derived from the extraction of seeds of coffee plants. Coffee can be classified 

as a psychostimulant drink that will cause people to stay awake, decrease, and giving physiological effects. So this 

one is the countries whose inhabitants eat coffee. Coffee is also divided into two types namely Arabica and Robusta, 

There are several processes that must be done to enjoy coffee that is ready in the consumption of one of the roasting 

process of coffee beans. In the process of roasting the beans is done in a traditional way. Manual should always be 

on standby to ensure fire from firewood stable. Stirring should also always be done so that the coffee beans are 

cooked evenly and avoid the coffee beans from the void. Currently on the market already available automatic 

roaster tool that has advantages in terms of appearance and roasting speed. This tool also has low, in terms of 

power required is very high, Only able to accommodate less than one kilo grams of coffee and the price is relatively 

expensive. According to the data that the author quotes from some coffee machine sales website, a roasting machine 

brand Hottop Coffee Roaster KN882Bp-2 with the following specifications: can hold 250-300 grams of coffee, has 

two modes of manual or automatic mode requires power of 1000 Watt, And Sold at Rp. 10.000.000,00 .. Based on 

the above background, the thought arises try with an automatic grill with 100 Watt power, can accommodate 500 

grams and affordable price Rp. 1.500.000,00. 

Keywords: Coffee beans, Penyangraian, manual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kopi adalah sejenis minuman yang 

berasal dari ekstraksi biji tanaman kopi. Kopi bisa 

digolongkan sebagai minuman psikostimulant 

yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, 

mengurangi kelelahan, dan memberikan efek 

fisiologis berupa peningkatan energi. Maka 

banyak sekali negara- negara yang penduduknya 

mengkonsumsi kopi. Kopi juga terbagi menjadi 

dua jenis yaitu Arabika dan Robusta, secara 

umum kopi Arabika bias di tanam lebih tinggi ( 

ketinggian 600 – 2200 meter ) dengan suhu lebih 

sejuk ( 15-24 C ) dengan curah hujan yang lebih 

rendah ( 1200 – 2200 mm ) kopi arabika juga 

biasa menyerbuk diri sendiri sehingga memiliki 

mutasi dan variasi lebih rendah selama hidupnya 

di bandingkan kopi robusta, sebaliknya kopi 

robusta dapat di tanam di dataran rendah ( 0 – 800 

M ) dengan suhu ( 16 – 18 C ) dan curah hujan 

yang lebih tinggi (2200 – 3000 mm )  

Ada beberapa proses yang harus 

dilakukan untuk dapat menikmati kopi yang sudah 

siap di konsumsi salah satunya proses penyangrai 

biji kopi. Pada umumnya proses menyangrai biji 

kopi dilakukan dengan cara tradisional. 

Penyangraian secara manual menggunakan wajan 

dan harus selalu siaga untuk memastikan api dari 

kayu bakar stabil. Pengadukan juga harus selalu 

dilakukan agar biji kopi matang merata serta 

menghindari biji kopi dari kegosongan.  

Menyangrai kopi adalah proses 

menggoreng kopi tanpa menggunakan minyak. 

Penyangraian kopi pada dasarnya merupakan 

proses perubahan kimiawi dan fisik asli dari 

properti kopi. Saat ini di pasaran sudah tersedia 

alat penyangrai otomatis yang memiliki 

keunggulan dari segi tampilan dan kecepatan 

menyangrai. Namun alat ini juga memiliki 

kelamahan yaitu, dari segi daya yang dibutuhkan 

sangat tinggi, Hanya mampu menampung kopi 

kurang dari satu kilo gram dan harga yang relative 

mahal. Menurut data yang penulis kutip dari 

beberapa website penjualan mesin kopi 

diantaranya, sebuah mesin sangria merek Hottop 

Coffee Roaster KN882Bp-2 dengan spesifikasi 

sebagai berikut: dapat menampung kopi 250-300 

gram, memiliki dua mode yaitu mode manual atau 

otomatis membutuhkan daya sebesar 1000 Watt, 

dan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00.. 

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul 

pemikiran mencoba merancang suatu alat 

penyangrai otomatis dengan daya kurang dari100 

Watt, dapat menampung 500 gram dan perkiraan 

harga mencapai Rp. 1.500.000. 

1.2 RumusanMasalah 

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah 

yang didapat sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat 

mesin penyangrai biji kopi. 

2. Bagaimana mesin mampu menyangrai 

biji kopi dengan baik pada kapasitas 250. 

3. Bagaimana mesin mampu bekerja 

dengan kapsitas 250 gram. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Biji kopi yang akan di sangrai sudah 

kering. 

2. Kapasitas 250gram. 

3. Pengujian dalam kapasitas 250 gram 

pada suhu 120ºC dengan waktu yang 

bervariatif  

 

1.4 Tujuan Penulisan 

1. Membuat dan merancang mesin 

penyangrai biji kopi kapasitas 250 gram. 

2. Mengetahui waktu terbaik untuk hasil 

yang diinginkan dalam proses 

menyangrai biji kopi  

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kopi 

Kopi adalah sejenis minuman yang berasal 

dari proses pengolahan dan ekstrat biji tanaman 

kopi.Kata kopi sendiri berasal dari Bahasa Arab 

qahwa yang bearti kekuatan, karena pada awalnya 

kopi di gunakan sebagai makanan berenergi tinggi, 

danDilihat dari segi nutrisi, kopi memiliki nutrisi 

yang bermanfaat yaitu: Meningkatkan Stamina, 

Mencegah kangker, kesehatan mulut, mengurangi 

resiko diabetes, mencegah Parkinson, bermanfaat 

bagi kecantikan dan masih banyak lainnya. Maka 

banyak sekali negara- negara yang penduduknya 

mengkonsumsi kopi. Kopi juga terbagi menjadi dua 
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jenis yaitu Arabika dan Robusta, secara umum kopi 

Arabika biasa di tanam lebih tinggi ( ketinggian 600 

– 2200 meter ) dengan suhu lebih sejuk ( 15-24 C ) 

dengan curah hujan yang lebih rendah ( 1200– 2200 

mm ) kopi arabika juga biasa menyerbuk diri sendiri 

sehingga memiliki mutasi dan variasi lebih rendah 

selama hidupnya di bandingkan kopi robusta, 

sebaliknya kopi robusta dapat di tanam di dataran 

rendah ( 0 – 800 M ) dengan suhu ( 16 – 18 C ) dan 

curah hujan yang lebih tinggi (2200 – 3000 mm ) dan 

hasil panennya lebih banyak perhektar dibandingkan 

arabika. 

Pada dasarnya penyangraian adalah 

proses mengeluarkan air dalam kopi, 

mengeringkan dan mengembangkan bijinya, 

mengurangi beratnya hingga 20%, serta yang 

paling penting adalah mengubah unsur gula 

menjadi CO2 sebagai alat transport untuk 

memberikan aroma pada kopi tersebut.Tingkatan 

roasting paling umum dijadikan patokan terutama 

di Indonesia ada tiga tingkat yaitu; light roast, 

medium roast, dan dark roast. Sebagai berikut: 

1. Light Roast (Coklat Muda) 

Pada tingkatan roasting ini cita rasanya asam, 

aroma sangrai kurang tercium, tahapan pertama 

biji kopi yang telah di sangrai beberapa menit 

akan sedikit mengembang.Light roast merupakan 

fase dalam roasting yang memiliki tingkat 

kematangan paling rendah. Biji kopi akan 

memiliki warna coklat terang karena proses 

penyerapan panas yang dilakukan tidak terlalu 

lama, minyak juga tidak muncul pada biji kopi 

dan biji kopi cenderung kering. Light roast 

memiliki suhu biji kopi berada pada kisaran 

180°C – 205°C. Pada suhu sekitar 205°C tersebut 

terjadi first crack dan pada saat itu pula proses 

roasting dihentikan. Kopi yang di roasting pada 

tingkatan ini memiliki keasaman dan caffeine 

yang tinggi. Tingkatan roasting ini cocok bagi 

orang yang menyukai rasa kopi mencolok, karena 

memiliki ciri khas seperti citrusy, earthy, dan 

buttery. 

2. Medium Roast 

Pada tingkatan roasting ini, cita rasa terasa 

manis dan aroma asap penyangraian sangat tajam 

tercium, karena biji kopi banyak mengeluarkan 

asap, warnanya makin hitam sampai berminyak 

dan kandungan gula mulai berkarbonisasi.Medium 

roast merupakan tingkatan roasting yang paling 

banyak digunakan. Biji kopi akan berwarna lebih 

gelap apabila dibandingkan dengan light roast 

tetapi lebih terang apabila dibandingkan dengan 

dark roast. Sama 

3. Dark Roast 

Dark roast merupakan tingkatan paling 

matang pada proses roasting kopi, apabila 

melebihi tingkatan ini justru kopi menjadi tidak 

enak. Warna biji kopi akan lebih gelap bila 

dibandingkan dengan tigkatan – tingkatan 

roasting lainnya. Pada dark roast biji kopi hasil 

roastingmengeluarkan minyak pada 

permukaannya. Rasa kopi juga akan cenderung 

pahit dan menutupi rasa khas dari masing – 

masing kopi. Dark roast selesai diroasting ketika 

second crack usai terjadi atau pada suhu sekitar 

240°C. Bagi yang menyukai kopi dengan 
kekentalan (body) kopi yang tebal, sangat 
cocok dengan profil dark roast. 

2.1.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk menyangrai 

biji kopi adalah mesin penyangrai biji kopi. 

Secara fungsional dirancang terdiri dari sistem 

penyangraian, motor listrik,dan poros. Masing-

masing berfungsi sebagai berikut : 

Sistem penyangraian merupakan sistem 

terpenting yang berfungsi untuk menyangrai biji 

kopi. Pada sistem ini terdapat penyangraian dan 

wadah sangrai yang berfungsi untuk menyangrai 

dan juga sistem naik turun untuk pengambilan biji 

kopi. 

 Motor listrik adalah sebuah perangkat 

elektromagnetis yang mengubah energy listrik 

menjadi energy mekanik. Energy mekanik ini 

digunakan untuk memutar poros. Dalam penentuan 

daya motor yang ingin digunakan maka diperlukan 

sebuah hitungan, dengan rumus seperti yang ada 

dibawah ini: 

P  = 
𝑀𝑝 𝑥 𝑛

9550 𝑥 𝑐𝑏
 

P  = daya (PK) 

Mp  = Momen punntir 

n     = Putaran 

cb = Faktor Pemakaian 
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2.3. Perawatan 

Perawatan adalah suatu kombinasi dari 

semua tindakan yang dilakukan dalam rangka 

mempertahankan atau mengembalikan suatu 

pralatan pada kondisi yang dapat diterima. 

Perawatan yang diterapkan pada mesin 

penyangrai biji kopi, yaitu perawatan pencegahan 

(preventive maintenance). Perawatan pencegahan 

yaitu perawatan yang dilakukan dengan interval 

tertentu yang maksudnya untuk meniadakan 

kemungkinan terjadinya gangguan kemacetan 

atau kerusakan mesin, contohnya selalu 

memperhatikan mesin secara berkala untuk 

menjaga permorma dari mesin tersebut. 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam 

proyek akhir ini adalah dengan menyusun 

kegiatan-kegiatan dalam bentuk flow chart, 

dengan tujuan agar tindakan yang dilakukan lebih 

terarah sehingga target-target yang diharapkan 

dapat tercapai. Berikut diagram alir pada kegiatan 

proyek akhir ini ditunjukan oleh gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mencari data 

yang akan mendukung penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu, dengan 

survey, wawancara dan observasi. 

3.2. Analisis Perhitungan 

Perhitungan Daya Motor 

Diketahui : 

Kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai 
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 m = 0,3 kg 

G = 10 m/s
2 

Penyelesaian : 

F = m x g = 0,3kg x 10m/s
2
 = 3 N 

Mp = 3N x 90mm = 270 Nmm = 0,27Nm 

Mp = 9550 x 
𝑝

𝑛
 

P = 
𝑀𝑝 𝑥 𝑛

9550
 = 

0,27 𝑥 71 𝑅𝑝𝑚

9550
 = 0,0018 Kw 

P = 1,8 watt 

 

 Perhitungan Diameter Poros 

Dari data yang diketahui : 

P  = V x I 

 = 12volt x 5 ampere 

 = 60 Watt 

N     = 71 rpm 

Cb beban ringan = 1 – 1,2 

 

 

ΣMb = 0 

( Fa x 35 ) + ( Fc x 200 )  = 0 

( Fa x 35) + ( 3 x 200 ) = 0 

Fa x 35 = -600 

Fa = 
−600

35
 

Fa = -17,14 N  

ΣFx = 0 

Fa + Fb – Fc              = 0 

-17, 14 + Fb – -3   = 0 

Fb                        = 3 + 17,14 

                           = 20,14 

Perhitungan Diameter Poros 

A. Momen Gabungan (MR) 

Mb max = 600Nmm  

MR = 

√Mb max 2 +  0,75(2,06 𝑥 270𝑁𝑚𝑚)2 

MR = 853,46 Nmm. 

 

B. Diameter Poros (d) 

MR = 853,46 Nmm, 𝜎𝑏ij = 154,5 N/mm
2
 

(Stainless) 

d = √
𝑀𝑅

0,1 𝑥  𝜎𝑏ijin

3
 

d = √
853,46 

0,1 𝑥 154,5

3
 

d = 3,82 mm ≈ 8 mm. 

 

Material yang digunakan 

 Plat siku 30mm x 30mm 

 Poros stenlis diameter 8mm 

 Plat stenlis ukuran tebal 1mm dibuat pada 

tabung penyangrai 

 Poros st 37 diameter 28 pembuatan bush 

 Poros st 37 diameter 12 pembuatan kopling 

 Almunium tebal 1.5mm pembuatan tutup 

tabung 

 Thermometer alat ukur suhu panas 

 Motor power windo 12 volt 

 Kabel listrik 

 Saklar on/of 

 Baut dan Mur 

 Paku keeling 



3.3. Data trial 
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3.4 Diagram Suhu 

 

 

4 Kesimpulan 

Dalam proses mesin penyangraian biji 

kopi yang penulis buat untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik penulis menggunakan suhu 

pemanasan awal 150ºC dalam waktu 10 menit dan 

diteruskan dengan proses penyangraian selama 11 

menit dengan suhu 120ºC. 
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Abstrak  –  Proyek Akhir (PA) ini merancang dan membuat sebuah kendaraan otomatis yang disebut 

Automated Guided Vehicle (AGV) yang dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk 

mempermudah pekerjaan di industri. Secara spesifik, PA ini membahas AGV yang dapat melintasi lantai 

bertangga dengan menggunakan sistem kontrol jarak jauh berbasis Android. Mekanismenya adalah sinyal dari 

Android ditransmisikan melalui media komunikasi bluetooth ke Arduino Uno sebagai penyampai sinyal gerak ke 

aktuator. AGV ini dirancang dan dibuat dengan kontruksi yang kokoh dan secara khusus mampu membawa 

beban seberat 5 kg melalui lintasan bertangga. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa AGV dapat 

melintasi maksimal 2 anak tangga dengan lancar, dimana tinggi satu anak tangga adalah 20 cm dan lebarnya 

adalah 30 cm. Beban maksimum yang bisa dibawa oleh AGV adalah seberat 5 kg. 

 

Kata Kunci : AGV, Android, Bluetooth, Arduino Uno, tangga.   
  

Abstract - This final project designed and built an automated vehicle called Automated Guided Vehicle (AGV) 

which is used to move the objects from one place to another place for industrial purposes. Specifically, this final 

project aims to make an AGV which is able to walk through the stairs by using a remote control of Android. The 

mechanism is that the Android’s signal is sent via bluetooth to Arduino Uno. Afterwards, that signal will activate 

the AGV’s actuators. The AGV was designed and made especially to lift a 5 kg of mass. Based on the 

esperiment, it was obtained that the maximum of stairs which can be walked through by the AGV was two stairs, 

where the height and width of the stairs was 20 cm and 30 cm respectively. The maximum weight of load that 

can be carried by AGV was 5 kg. 

Keywords: AGV, Android, Bluetooth, Arduino Uno, Stairs. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Saat ini perkembangan teknologi dituntut untuk 

membuat suatu alat yang dapat mempermudahkan 

pekerjaan manusia, seperti alat yang bisa 

memindahkan barang dari satu tempat ketempat yang 

lain secara otomatis. Salah satu alat tersebut adalah 

Automated Guided Vehicle (AGV). AGV adalah 

suatu kendaraan yang dikendalikan secara otomatis 

ataupun menggunakan remote control. AGV juga 

bisa kita artikan sebagai sebuah kendaraan 

pengangkut barang yang berguna untuk membantu 

dan mempermudah pekerjaan manusia khususnya di 

area industri. AGV menjadikan pekerjaan manusia 
lebih mudah dan juga fleksibel dalam memindahkan 

barang suatu benda dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Biasanya AGV  ditempatkan di area kerja 

gudang penyimpanan barang. AGV di industri ada 

berbagai macam jenis, salah satu contohnya adalah 

AGV yang menggunakan sensor garis untuk 

berpindah tempat. AGV ini menggunakan garis 

sebagai media pengarah supaya bisa berpindah dari 

satu tempat ke tempat lainnya.  Selain itu, ada juga 

AGV yang masih semi otomatis yakni masih 

menggunakan remote control dan membutuhkan  

 

 

 

operator untuk menjalankannya. AGV yang sudah 
ada sekarang hanya bisa melintasi lintasan yang 

datar. Oleh karena itu, dibutuhkan AGV yang mampu 

melintasi area dengan lantai bertangga. Dengan 

permasalahan yang disebutkan diatas, maka dibuatlah 

AGV yang mampu melintas lantai bertangga dengan 

menggunakan remote control berbasis Android.             

                                                                     

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1  Automatic Guided Vehicle  (AGV) 

Secara definisi, menurut [1], Automatic Guided 

Vehicle (AGV) merupakan alat pemindah material 

yang dialokasikan dengan tujuan untuk memindahkan 

material antar stasiun kerja. Selain itu, tujuan lain 

dibuatnya mobil robot ini adalah untuk mengurangi 

angka kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian 

pekerja. Manfaat AGV untuk dunia perindustrian 

dengan adanya sistem otomasi maka biaya operator 
dapat dikurangi, selain biaya transportasi dapat pula 

mengurangi biaya produksi. Pada [1] dijelaskan pula 

bahwa AGV mempuyai beberapa kelebihan 

318

mailto:iqbal@polman-babel.ac.id
mailto:yudhi@polman-babel.ac.id
mailto:feryardiansyah9090@gmail.com
mailto:rakamtiano.09@gmail.com


diantaranya yaitu menggunakan sistem otomasi, 

meminimalisasi kecelakaan, serta tidak mengeluarkan 

gas buang.  

2.2 Controller 
Perangkat kontrol yang dibangun oleh [1] masih 

berorientasi pada sistem pengikut panduan jalan, baik 

itu garis ataupun dinding. Dengan menggunakan 

remote control, maka sistem pengontrol jarak jauh 

dapat menggunakan kontroler berbasis Android. 

Android adalah salah satu platform sistem operasi 

yang digemari masyakat karena sifatnya yang open 

source sehingga memungkinkan pengguna untuk 

melakukan pengembangan. Android merupakan 

generasi baru platform mobile berbasis linux yang 
mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. 

Arsitektur Android terdiri dari bagian-bagian seperti 

berikut [2]: 

a. Applications dan Widgets: layer (lapisan) 

dimana pengguna hanya berhubungan 

dengan aplikasi saja. 

b. Applications Framework: lapisan dimana 

para pengembang melakukan pembuatan 

aplikasi yang akan dijalankan di sistem 

operasi Android dengan komponen-

komponennya meliputi views, contents 

provider, resource manager, notification 
manager, activity manager. 

c. Libraries: lapisan dimana fitur-fitur Android 

berada yang berada diatas kernel meliputi 

library C/C++ inti seperti Libc dan SSL.  

d. Android Run Time: lapisan yang membuat 

aplikasi Android dapat dijalankan dimana 

dalam prosesnya menggunakan 

implementasi Linux yang terbagi menjadi 

dua bagian yaitu Core Libraries dan Dalvik 

virtual Machine. 

e. Linux Kernel: Layer yang berisi file-file 
system untuk mengatur processing, memory, 

resource, driver, dan sistem operasi Android 

lainnya. 

Sistem operasi yang mendasari Android dilisensikan 
dibawah GNU, GPLv2 (General Public License verse 

2) yang sering dikenal dengan istilah copyleft. 

Pendistribusian Android dibawah lisensi dari Apache 

Software yang memungkinkan untuk distribusi kedua 

dan seterusnya [2].  

Perangkat penunjang yang mampu mendukung 

komunikasi jarak jauh adalah mikorokontoler, slah 

satunya Arduino. Arduino seperti Arduino Uno 

adalah sistem minimum mikrokontroler berbasis 

ATmega328. Papan ini memiliki 14 digital 

input/output pin (dimana 6 pin dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz 

osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol 

reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke 
komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan 

bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai [3]. 

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 

 

2.5 Media Komunikasi 

Media komunikasi yang applicable untuk Android 

dan Arduino umumnya menggunakan bluetooth. 

Perangkat bluetooth yang umum digunakan adalah 

Module  HC-06  dengan frekuensi 2.4GHz. Interface 

yang digunakan adalah tipe serial dengan koneksi 

melalui jalur RXD dan TXD. Tegangan kerja antara 
3.6~6V. Kuat arus saat unpaired sekitar 30mA, dan 

saat paired (terhubung) sebesar 10mA. Jarak efektif 

jangkauan sebesar 10 meter, tetapi kualitas koneksi 

semangkin berkurang [3].  

 

Gambar 2.1 Bluetooth HC-06  

 

2.6  Motor Power Window 
Pada [4] Motor Power Window adalah sebuah motor  

DC yang memiliki torsi yang besar, tetapi kecepatan 

putaran yang rendah. 

 
 

       Gambar 2.5: Motor power window 

Spesifikasi Motor Power Window : 

 Rate voltage : DC 12 volt,  

 Operating Voltage Range : DC 10 – 16 volt,  

 Operating Temperature Range : - 300 C – 

(+) 800 C ,(-220 F – (+) 1760 F, 

 Speed : 40 ± 5 rpm, Load : 4 N.m, 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

3.1 Konstruksi mekanik 

Konstruksi mekanik AGV di desain secara 

khusus untuk melewati lintasan bertangga. Hal yang 

paling utama agar Agv bisa melewati lintasan 

bertangga adalah kontruksi rodanya. Sedangkan 

bagian konstruksi yang lainnya tidak di desain secara 

khusus. 
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a. Kontruksi Roda 

Kontruksi roda di desain agar bisa melewati 

lintasan  bertangga. Dalam satu kontruksi roda 

terdapat tiga buah roda. roda dibagi dalam formasi 

yang membentuk  segitiga sama sisi yang terhubung 

ke pelat tengah. Pada masing-masing roda terdapat 

poros yang berguna untuk meletakkan sprocket. 

Untuk transmisi antara roda dan motor menggunakan 

rantai, hal ini dilakukan supaya tidak selip. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Kontruksi Roda  

 

b. konstruksi AGV secara keseluruhan 

Secara keseluruhan konstrusi AGV terdiri dari 

konstruksi roda, konstruksi sasis dan konstruksi body. 

Untuk lebih jelas dapat dlihat pada table 3.2.  

 

 

 
 

 
Gambar 3.2 Kontruksi Secara Mekanik  

 

3.2 Sistem Kontrol AGV 

 

a.  Blok diagram kontrol 

 

Mekanisme kerja dan kontrol dari AGV yang dibuat 

dapat dilihat pada gambar 3.3. Dari gambar 3.3 

tersebut ditunjukkan bahwa AGV dikontrol secara 

jarak jauh atau wireless oleh HP yang bertipe 

Android, melalui media komunikasi bluetooth. Agar 

sinyal komunikasi yang dikirimkan oleh HP bisa 
diterima oleh mikrokontroler atau Arduino, maka 

modul bluetooth HC-06 ditambahkan pada sisi 

penerima data di Arduino. Dengan demikian, data 

yang dikirim oleh Android ke Arduino itu tersalurkan 

melewati modul Bluetooth. Selanjutnya, data yang 

diterima oleh Arduino akan diproses untuk memberi 

perintah ke driver motor untuk menggerakkan  motor 

yang pada akhirnya menggerakkan AGV.  

 

 
 

Gambar 3.3 Blok diagram kontrol 

 

 

b. Flowchart mekanisme pengontrolan 

 

 
 

Gambar 3.4 Flowchart  mekanisme pengontrolan 

 

Konstruksi Roda Konstruksi  Sasis 

 

Konstruksi Body AGV 
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Dari gambar 3.4 dapat diketahui bahwa mekanisme 

pengontrolan AGV melalui beberapa tahap, yaitu: 

Pertama, aplikasi kontrol AGV yang sudah dibuat 

dan dipasang di HP diaktifkan atau dijalankan. 

Kedua, pilih ikon Bluetooth kemudian akan tampil 

nama-nama Bluetooth yang terdeteksi , kemudian 

pilih bluetooth  yang akan kita hubungkan, yaitu 

Bluetooth HC-06 yang sudah terpasang dan 

terhubung ke Arduino. Jika koneksi terhubung, maka 

selanjutnya kita akan memberi input nilai pwm. 

Untuk mengirimkan data ke Arduino menggunakan 
media komunikasi bluetooth. Jika koneksi tidak 

terhubung maka kita harus memilih Bluetooth lagi 

sampai koneksi antara bluetooth HC-06 dan 

Bluetooth pada Android terhubung. Setelah Bluetooth 

terhubung dan kita sudah  memasukkan nilai pwm, 

maka kita dapat memilih menekan maju atau mundur, 

jika maju ditekan maka AGV akan maju, jika maju 

tidak ditekan dan mundur ditekan maka AGV akan 

mundur, selanjutnya akan selalu seperti itu sampai 

koneksi terputus.  

 
c. Desain layout software AGV 

 
 

Gambar 3.7: Desain layout software AGV 

 

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa :  

1. Pilihan Bluetooth device berfungsi untuk 
memilih Bluetooth yang akan kita 

hubungkan. 

2. Indikator koneksi Bluetooth berfungsi untuk 

mengetahui apakah Bluetooth sudah 

terhubung atau belum. Jika Bluetooth 

terhubung maka, tulisannya berubah menjadi 

“Connected” berwarna hijau. Jika tidak 

terhubung maka tulisan nya “Not 

Connected” berwarna merah. 

3. Push button maju berfungsi untuk memberi 

perintah maju kepada AGV. 

4. Push button mundur berfungsi untuk 

memberi perintah mundur kepada AGV. 

5. Tempat input nilai PWM berfungsi untuk 

tempat mengisi nilai pwm yang nantinya 

akan dikirim ke Arduino Uno. 

6. Send berfungsi untuk mengirim nilai yang 

sudah di input pada tempat input nilai PWM 
ke Arduino Uno. 

 

 

a. Hasil Pengujian  

Tabel 4.1 : hasil uji coba AGV  

pada lintasan datar. 

No 
PWM 

(%) 
V in 

Beban 

(kg) 
A dc A rms 

1 100 12,72 0 10,05 10,8 

2 100 12,46 1 9,72 9,76 

3 100 12,47 2 9,96 10,01 

4 100 12,47 3 10,24 10,27 

5 100 12,48 4 10,16 10,18 

6 100 12,48 5 11,05 11,08 

 

Tabel 4.2 : hasil uji coba AGV  

pada lintasan bertangga. 

No 
PWM 

(%) 
V in 

Beban 

(kg) 
A dc A rms 

1 100 12,48 0 16,31 16,35 

2 100 12,48 1 21,13 21,15 

3 100 12,48 2 21,35 21,38 

4 100 12,48 3 23,98 24,03 

5 100 12,48 4 24,05 24,08 

6 100 12,48 5 25,55 25,58 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada 

tabel 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa nilai berat 

massa yang di angkut berbanding lurus dengan nilai 
konsumsi arus yang dibutuhkan untuk menjalankan  

AGV. Daya yang diperlukan untuk menaiki tangga 

adalah rata-rata dua kali lebih besar dibandingkan 

ketika jalan di lantai tanpa tangga.  
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian PWM 

 

No 
PWM 

(%) 

Tegangan 

(v) 

Kuat 

Arus-

rms (A) 

Kuat 

Arus-

DC(A) 

Kecepatan 

motor 

(Rpm) 

1 100 11,21 2,39 1,77 89,3 

2 90,2 10,22 2,78 1,95 79,4 

3 78,4 9,17 2,40 1,58 71,5 

4 70,5 8,67 2,52 1,77 66,5 

5 58,8 7,63 2,17 1,60 57 

6 51 6,43 2,28 1,68 49,6 

7 39,2 4,72 2,38 1,65 29,2 
8 31,4 3,43 2,57 1,98 26,4 

9 23,5 2,14 2,43 1,67 7,9 

10 19,6 1,62 2,52 1,76 0 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, dapat diketahui 

bahwa semakin kecil persentase nilai PWM maka 

nilai tegangan dan nilai Rpm semakin berkurang. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Kontruksi roda yang membentuk formasi 
segitiga sama sisi mampu melintasi lintasan 

bertangga. 

2. Dengan permukaan roda yang tipis, keras 

dan sedikit licin, AGV yang dibuat mampu 

melintasi dua anak tangga yang berukuran 

tinggi anak tangga 20 cm dan jarak antara 

anak tangga 30 cm dengan lancar. Namun, 

mengalami kesulitan untuk naik ke anak 

tangga selanjutnya dikarenakan rodanya 

selip. 

3. Daya yang diperlukan untuk menaiki tangga 
adalah rata-rata dua kali lebih besar 

dibandingkan ketika jalan di lantai tanpa 

tangga. 
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Abstrak - Mesin bubut merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk mendukung proses produksi dan 

sebagai media pembelajaran di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Kerusakan yang terjadi pada 

mesin bubut dapat  menyebabkan kegiatan belajar mengajar terganggu dan ketersediaan mesin menjadi 

berkurang. Mesin bubut MAWItec D-0-0 BU-16 mengalami penurunan kondisi, sehingga diperlukan tindakan 

rekondisi mesin ke kondisi yang dapat diterima. Untuk merekondisi mesin bubut MAWItec dilakukan tahapan 

study literature, observasi mesin untuk mengidentifikasi permasalahan. Setelah itu dilakukan tahapan 

perencanaan proses rekondisi seperti, perbaikan dan pengadaan suku cadang. Setelah itu dilakukan tindakan 

perbaikan. Tahapan terakhir adalah  pengujian kinerja, geometris, dan pengujian jalan (kecepatan, daya, getaran 

dan benda kerja). Setelah dilakukan preses rekondisi mesin bubut MAWItec D-0-0 BU-16 diharapkan dapat 

kekondisi semula dengan kondisi yang dapat diterima, 

Kata kunci: Rekondisi, Bubut Mawitec D-0-0 BU-16, Uji coba, Perbaikan Kelistrikan dan Mekanik

 

Abstract - Lathe is one of the machines used to support the production process,  and as a medium of learning in 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. The breakdown that occurs can causes the production and 

learning activity disturbed. The availability of machine is reduced. The MAWItec D-0-0 BU-16 lathe has 

decreased condition, so that is needed to reconditioning until the condition an acceptable. The recondition 

process begin with study literature, machine observation to identification the breakdown. The next stages is 

planning process like repair and procurement of spare parts. And the finally process is performance testing, 

geometry, and testing operation of the machine (speed, power, vibration, and work object). After the 

reconditioning was process MAWItec D-0-0 BU-16 lathe is expected to return acceptable conditions. 

 

Key word: Recondition, MAWItec D-0-0 BU-16 lathe, Trial, Elektrical and Mechanichal repairation.  

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Proses permesinan merupakan suatu suatu proses 

untuk menciptakan alat atau produk baru, dengan 

suatu tahapan dari bahan baku dan di proses dengan 

cara-cara tertentu dengan urut dan sestematis untuk 

mendapatkan suatu produk yang berfungsi. 

    Suatu komponen yang mempunyai karakteristik 

yang ideal apabila suatu komponen tersebut sesuai 

yang kita kehendaki.dengan mempunyai suatu ukuran 

ukuran, bentuk yang sempurna dan mempunyai 

permukaan yang halus. Sebelum mendapatkan hasil 

yang demikian maka kita harus membuat alat tersebut 

membutuhkan suatu proses. Proses dalam permesinan  

angatlah banyak, di antaranya proses menggunakan 

mesin bubut. 

    Mesin bubut dapat di artikan sebagai alat yang 

terbuat dari logam, yang berguna untuk membentuk 

benda kerja dengan menyayat.Gerakan utama dari 

mesin bubut adalah berputar. Dalam bidang industri 

mesin bubut sangat dibutuhkan, terutama pada bidang 

industri pemesinan..sebagai contoh dalam bidang 

otomotif mesin bubut di gunakan sebagai pembuat 

berbagai alat alat yang di butuhkan pada alat 

kendaraan. Seperti hal nya pada pembuatan roda gigi, 

mur, baut, poros, piston, dan lain sebagainya.[1] 
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 

adalah perguruan tinggi baru yang berdiri pada tahun 

2010, awalnya Politeknik Manufaktur diberi nama 

Polman Timah yang didirikan pada tahun 1994. 

Sekarang ini penggunaan mesin perkakas di Politeknik 

Manufaktur Bangka Belitung mengalami peningkatan, 

hal ini disebabkan oleh perubahan status yang 

menyebabkan penambahan jumlah mahasiswa dan 

juga disebabkan oleh adanya kegiatan produksi yang 

dilakukan di laboratorium mekanik Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Hal ini dapat 

mengganggu atau mempengaruhi jalannya proses 

pembelajaran dan produksi, serta dapat 

mengakibatkan downtime karena proses pembelajaran 

mengalami penundaan. Untuk itu perlu adanya 

perawatan yang intensif pada mesin perkakas yang 

tersedia di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung.  

Politeknik Manufaktur Bangka Belitung sendiri sudah 

memiliki beberapa mesin perkakas yang memadai, 
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mulai dari mesin frais, mesin bubut, bahkan cnc 

sekalipun, dan beberapa jenis mesin lainnya. Salah 

satu contoh mesin perkakas yang ada di Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung yaitu mesin 

bubut MAWitec. Mesin bubut MAWItec merupakan 

salah satu mesin perkakas yang sudah lama berada di 

laboratorium mekanik Politeknik Manufaktur Bangka 

Belitung. Namun beberapa mesin ini sudah mengalami 

kerusakan dikarenakan beberapa faktor, sehingga 

mesin tidak dapat beroperasi secara maksimal. 

Mesin bubut MAWitec merupakan salah satu mesin 

perkakas yang sering digunakan pada saat praktikum. 

Saat ini ada salah satu mesin bubut MAWItec yang 

mengalami kerusakan, apabila mesin ini tidak 

dilakukan perbaikan  akan menyebabkan proses 

pembelajaran bisa terhambat, sehingga mesin bubut 

MAWitec perlu dilakukannya perbaikan agar sistem 

pembelajaran di laboratorium mekanik Politeknik 

Manufaktur Bangka Belitung dapat berjalan dengan 

baik.  

 

1.2. Metodologi 

Metodologi dalam rekondisi ini yaitu: 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode: 

Wawancara Teknisi, Buku Riwayat 

Mesin,Manual Book dan Observasi. 

 Analisa kerusakan, Analisa kerusakan 

merupakan kegiatan menganalisa kerusakan dan 

penyebab terjadinya kerusakan Tindakan 

perbaikan adalah serangkaiaan aktifitas yang 

dilakukan dalam rangka memperbaiki kerusakan 

yang terjadi pada mesin. 

 Rencana perbaikan bertujuan untuk 

mempersiapkan cara,alat dan bahan yang akan 

digunakan  

 Pengujian bertujuan untuk memastikan apakah 

semua fungsi sistem bekerja dengan baik. 

pengujian yang dilakukan ialah : Pengujian 

kinerja (Uji fungsi, pengujian  jalan, uji speed, 

uji daya dan uji vibration) serta uji geometri. 

 Proses perbaikan yaitu langkah yang di lakukan 

dalam memperbaiki kerusakan. 

 Pengambilan kesimpulan data yang didapat 

berupa hasil perbaikan dan hasil  

2.  LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pemeliharaan (Maintenance) 

Perawatan adalah kombinasi dari kegiatan 

teknis dan administrasi yang dilakukan dalam rangka 

mempertahankan dan mengembalikan kondisi suatu 

barang kekondisi operasi yang diinginkan. Fungsi 

perawatan adalah untuk menjamin ketersediaan mesin 

dan peralatan dalam kondisi yang memuaskan bagi 

operasi ketika dibutuhkan.[1] 

2.1.1 Tujuan Pemeliharaan ( Maintenance ) 

 

Tujuan perawatan adalah untuk menjamin 

bahwa kinerja mesin memuaskan menurut tujuh faktor 

tersebut dan biarpun persyaratan khusus setiap mesin 

jarang dihitung, adalah penting bahwa kriteria kinerja 

dapat dinilai dan dipantau. Walaupun faktanya bahwa 

pada tingkatan tertentu dari Acceptibility sulit 

ditentukan, kecenderungan pada kondisi mesin dapat 

diamati dan sebaiknya digunakan sebagai indikator 

dari peryaratan perawatan. 

Fungsi perawatan dapat dicapai dengan dua cara, 

yaitu: 

a) Dengan mencegah kerusakan 

b) Dengan memperbaiki kerusakan 

2.1.2 Fungsi Pemeliharaan (maintenance) 

Fungsi pemeliharaan adalah agar dapat 

memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan 

peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar 

mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam 

keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan 

proses produksi.  

2.2 Mesin Bubut 

Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin 

perkakas yang digunakan untuk pemotongan benda 

kerja dengan cara menyayat benda kerja yang berputar 

dan pahat bergerak kearah memanjang atau melintang 

sehingga terjadi pemotongan atau pembentukan sudut 

dengan teratur dan perlahan, baik secara manual 

ataupun secara otomatis. Contoh mesin bubut dapat 

dilihat pada Gambar 2.1.[2] 

 

 
Gambar 2.1 Mesin bubut 

3. PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

metode seperti wawancara teknisi,buku riwayat 

mesin,Manual book, Observasi mesin. Data yang 

didapat selanjutkan akan ditindaklajuti pada proses 

identifikasi kerusakan. Adapun hasil yang didapat 

ialah sebagai berikut: 

1. Wawancara teknisi 

1. Kerusakan pada main spindle 

2. Kerusakan pada top slide 

2. Buku riwayat mesin 

- Kerusakan pada kelistrikan 

3. Manual book 

- V-belt rusak 

4. Observasi mesin:  

1. Kerusakan main spindle 

2. Top slide goyang 
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3. V-belt dan timing belt rusak 

4. Kerusakan tombol  emergency dan 

lampu indicator 

5. Motor pendingin tidak berfungsi 

6. Bearing poros transportir aus 

7. Body mesin kusam 

 

3.1 Identifikasi kerusakan 

Berikut merupakan analisa 5 mengapa pada 

mesin bubut MAWItec D-0-0 BU-16 

 
Gambar. 3.3 Diagram kelistrikan 

 

3.2 Rancangan Perbaikan 

 Setelah menyelesaikan tahapan identifikasi 

dan analisa mesin, maka didapatkan data kerusakan 

dan penyebab masalah terhadap kerusakan mesin. 

Adapun langkah-langkah dalam rancangan perbaikan 

merupakan pembuatan jadwal perbaikan, pengadaan 

suku cadang serta penentuan alat yang akan digunakan 

untuk membantu jalannya tindakan perbaikan. 

Rancangan perbaikan terhadap kerusakan dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 

 
 

3.3 Proses Perbaikan 

 Proses perbaikan dilakukan dengan 

berdasarkan hasil jadwal perencanaan perbaikan yang 

sudah dibuat sebelumnya sebagai acuan saat 

melakukan tindakan perbaikan. Adapun kegiatan 

perbaikan yang dilakukan berupa: perbaikan 

kelistrikan dimana bagian kelistrikan terdapat 

perbaikn tombol emergency, kontaktor dan lampu 

indikator, selanjutnya perbaikan transmisi, perbaikan 

body mesin, perbaika top slide,perbaikan sistem 

pending, dan  perbaikan .Tabel 4.3 Berikut merupakan 

contoh proses perbaikan  
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3.4 Pengujian  

 

Beberapa pengujian yang dilakukan pada mesin 

perkakas antara lain tindakan pengujian kinerja, pada 

bagian ini terdapat juga uji daya, uji fungsi dan uji 

kecepatan. Lalu selanjutnya terdapat uji 

penyimpangan geometri, uji jalan dan yang terakhir 

adalah pengujian getaran. 

3.4.1 Pengujian Kinerja 

 Pada tahapan pengujian kinerja terdapat 

beberapa pengujian yang dilakukan. Seperti uji fungsi, 

uji fungsi merupakan tindakan pengujian terhadap 

bagian mesin yang sudah diperbaiki utuk melihat 

apakah perbaikan yang dilakukan terhadap mesin 

berhasil atau tidak, hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 4.9.[3] Selanjutnya ada pengujian kecepatan 

(rpm) terhadap  mesin yang dimulai dari kecepatan 30 

rpm hingga 2000 rpm dengan menggunakan 

vibroportsebagai alat ujinya. Hasilpengujian rpm 

dapat dilihat paada Tabel 4.10. dan yang terakhir 

adalah uji daya yang dilakukan terhadap mesin dengan 

2 keadaan, kondisi yang pertama pada speed 720rpm 

dan kondisi kedua pada speed 1450rpm yang 

dilakukan menggunakan multitester, hasil pengujian 

daya pada mesin dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Kesimpulan: Dari hasil uji fungsi yang dilakukan 

terhadap bagian yang sudah diperbaiki ataupun diganti 

mulai dari tombol emergency sampai perbaikan body 

mesin seperti pada tabel diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa proses perbaikan yang dilakukan 

berhasil. Dari keseluruhan kerusakn yang terjadi sudah 

diperbaiki pada kondisiyang dapat diterima.   

 

 
Kesimpulan: Dari data hasil pengujian yang terdapat 

pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

uji kecepatan yang dilakukan pada mesin terjadi 

penyimpangan. Pada kecepatan yang diuji mulai dari 

30 rpm sampai 2000 rpm hasilya melebihi standart 

yang ditentukan. 

 
 

Kesimpulan: Dari data hasil pengujian seperti tabel 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya pada main 

motor yang dihasilkan masih masukstandart manual 

book dan standart daya yang tertera pada mesin 

maupun main motor seperti pada tabel diatas. 

3.4.2  Uji Jalan (Benda Kerja) 

 Pengujian terhadap benda kerja yang 

dilakukan dengan cara melakukan proses pemotongn 

benda kerja dengan membubut step seperti pada 

Gambar  4.19. Kemudian diukur menggunakan 

micrometer dengan ketelitian (0.001) dan toleransi h7 

(-0.021 dan +0) untuk poros, toleransi umum(+0.02 

dan -0.02).[12] 

 

D 

326



 
 

Kesimpulan: Berdasarkan data hasil uji jalan yang 

dilakukan dan pengukuran menggunakan micrometer 

dengan ketelitian (0.001) didapatkan bahwa untuk 

hasil diameter 20-35 mm tidak masuk toleransi yang 

diijinkan seperti yang terdapat pada Tabel 4.13. Dan 

untuk hasil pengukuran terhadap panjang benda kerja 

dari 30-100 mm keberhasilan dari pengujian yang 

dilakukan masuk toleransi yang diijinkan. Jadi secara 

persentase keberhasilan uji jalan mencapai 50%. 

3.4.3 Pengujian Getaran  

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau 

media dengan arah bolak–balik dari kedudukan 

keseimbangan. Getaran terjadi saat mesin atau alat 

dijalankan dengan motor, sehingga pengaruhnya 

bersifat mekanis. Adapun  hasil dari pengujian getaran 

terhadap mesin bubut MAWItec D-0-0 BU-16 dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

 

Kesimpulan: Dari data hasil uji getaran yang 

dilakukan pada mesin dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara keselurhan peforma mesin masuk toleransi 

yang diijinkan, jadi secara keselurahan untuk uji 

getaran 90% masih dalam kondisi baik. 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian kinerja pada bagian kelistrikan, 

sistem pendingin, transmisi, poros transporter, dan top 

slide dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan 

spesifikasi mesin. 

2. Hasil pengujian geometri, mesin dan mengacu pada 

standar manual book mesin maka, dari 15 item  yang 

diukur hanya 6 item yang masuk toleransi , 2 item 

tidak masuk toleransi dan 7 item tidak dapat dilakukan 

pengujian. 

3. Uji jalan, berdasarkan data hasil uji jalan maka hasil 

pengukuran untuk diametertidakmasuk toleransi yang 

diijinkan sedangkan untuk hasil pengukuran panjang 

masuk toleransi sesuai standart yang diijinkan. 

4. Pengujian getaran, berdasarkan hasil pengujian 

getaran mengacu pada standar ISO 2372, maka hasil 

pengujian main spindle dan main motor adalah: 

 

a. Kecepatan main spindle di range 30 – 1400 Rpm 

maka rata-rata pengujian overall(axial dan radial) 

pada main spindle menunjukan nilai (RMS) di 

zona  bagus. 

b. Kecepatan main spindle di range 2000 Rpm maka 

pengujian overall(axial dan radial) pada main 

spindle menunjukan nilai (RMS) di zona  cukup. 

c. Kecepatan main spindle di range 30 - 1000 Rpm 

maka rata-rata pengujian overall(axial dan radial) 

pada main motor menunjukan nilai (RMS) di zona  

bagus. 

d. Kecepatan main spindle di range 1400 - 2000 Rpm 

maka rata-rata pengujian overall(axial dan radial) 

pada main motor menunjukan nilai (RMS) di zona  

cukup. 
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Abstrak  –  Makanan ringan cepat saji sangat digemari oleh khalayak umum. Hal ini dikarenakan cara 

penyajiannya yang praktis, cita rasa yang lezat dan mudah mendapatkannya di pasaran. Banyak jenis makanan 

ringan yang diminati masyarakat khususnya makanan yang mengandung lemak jenuh untuk kesehatan 

tubuh.Lemak jenuh ini sangat mudah dijumpai pada makanan yang berasal dari bahan dasar berupa daging 

ikan seperti ikan patin, lele dan sebagainya. Adapun makanan ringan cepat saji yang terbuat dari bahan dasar 

ikan tersebut salah satunya adalah abon. Abon yaitu kumpulan sayatan dagingi kan yang terbuat dari campuran 

ikan segar yang sudah direbus dengan garam, bawangmerah, bawahputih, laos, gulamerah, gula pasir dan 

bumbu penyedap lainnya. Semua bahan dasar dan bumbu tersebut dicampurkan lalu digoreng hingga kering 

kemudian ditiriskan.Penirisan abon dilakukan pada mesin peniris yang bertujuan untuk mempercepat proses 

penirisan serta menjaga kualitas abon agar tetap dalam kualitas yang baik. Berdasarkan survei yang dilakukan 

terhadap mesin peniris abon yang pernah dibuat oleh mahasiswa Polman babel tahun 2016 maka diperoleh data 

berupa mesin peniris sebelumnya belum menggunakan tutup yang higenis, vibrasi yang berlebihan dan belum 

menggunakan sistem kendali serta masih menggunakan tisu untuk pengecekan kekeringan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut penulis berinisiatif untuk berinovasi pada aspek tutup yang lebih hiegenis, perbaikan untuk 

mengurangi vibrasi dan penggunaan sistem kendali pada mesin serta untuk memeriksa kekeringan, rasa dan 

kualitas abon serta waktu penirisan yang lebih cepat yakni kurang dari 5 menit agar memudahkan pengguna 

mesin dalam hasil abon 5kg/ proses dengan kualitas yang baik. 

 

Kata Kunci :abon, penirisan, waktu penirisan. 

Abstract – Fast-food snacks are very popular with the general public. This is because of the way the 

presentation is practical, delicious taste and easy to get it on the market. Many types of snacks are interested 

people, especially foods that contain saturated fats for health. Saturated fat is very easy to find in foods derived 

from basic ingredients such as fish meat catfish, catfish and so forth. As for fast food snacks made from the basic 

ingredients of the fish one of them is abon. Abon is a collection of fish meat incisions made from a mixture of 

fresh fish that has been boiled with salt, onion, under white, laos, brown sugar, sugar and other seasonings. All 

the basic ingredients and spices are mixed and then fried to dry then drained. Abon slicing is done on a slicing 

machine that aims to speed up the slicing process and keep the quality of abon to stay in good quality. Based on 

a survey conducted on abonslasher machine ever made by Polmanbabel students in 2016 then obtained data in 

the form of previous drill machine has not used hygienic lid, excessive vibration and have not used the control 

system and still use tissue to check the drought. Based on this background the author took the initiative to 

innovate on the more hygienic cover aspects, improvements to reduce vibration and the use of control systems on 

the engine and to check the dryness, taste and quality of the abon and the time of draining faster ie less than 5 

minutes to facilitate the user in the machine Result abon 5kg / process with good quality. 

Keywords: abon, incision, time of incision. 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Proses penirisan adalah proses pengurangan 

minyak setelah tahap penggorengan selesai. Ampas 

yang tertahan adalah kumpulan sayatan daging ikan 

yang dikenal dengan “abon”, sedangkan minyak yang 

lolos saringan masih bisa digunakan lagi untuk 

penggorengan abon berikutnya (sebanyak 3 kali 

proses). Dengan adanya tuntutan produk yang kering 

dan tahan lama maka tahap penirisan merupakan tahap 

yang penting dalam pembuatan abon. Dengan anjuran 

yang diberikan lewat pelatihan UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah). Dari hasil survei yang Penulis 

lakukan, kedua industri tersebut dalam penirisannya 

menggunakan alat press dengan sistem ulir sebagai 

alat bantu untuk mengurangi minyak pada abon 

dimana masih memiliki banyak kelemahan 

diantaranya kapasitas yang rendah, waktu 

pengeringannya relatif lebih lama yaitu memakan 

waktu 15 menit/2,5 kg serta  masih banyak minyak 

yang menempel pada abon tersebut. Minyak yang 
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menempel pada abon akan menimbulkan bau tidak 

enak setelah beberapa hari dalam penyimpanan. Selain 

itu, penirisan manual ini memerlukan tenaga yang 

lebih besar untuk menekan tuas pengepressnya, 

sehingga secara teknis kurang membantu industri abon 

dalam proses penirisan. 
. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Abon Ikan 

Abon ikan yaitu makanan yang terbuat dari 

campuran sayatan serat daging ikan, santan kelapa, 

bawang merah, bawang putih, laos, gula merah, gula 

pasir dan bumbu penyedap lainnya. Penampilannya 

biasanya berwarna coklat terang dan tampak seperti 

serat-serat kapas. 

 

2.1.1 Proses Pembuatan Abon Ikan 

Abon ikan dapat dibuat dengan melalui 

beberapa tahapan proses dalam pembuatannya sampai 

abon ikan siap dipasarkan: 

1. Pencucian daging ikan hingga bersih dari kotoran; 

2. Proses pengukusan daging ikan hingga matang; 

3. Proses penghalusan daging ikan yang telah matang 

menggunakan garpu hingga daging ikan tersebut 

berbentuk seperti serat daging ikan; 

4. Proses pencampuran serat-serat daging ikan 

dengan beberapa rempah-rempah yang telah 

disiapkan; 

5. Selanjutnya serat-serat daging ikan tersebut 

digoreng hinggabewarna kecoklatan; 

6. Selanjutnyaabon yang digoreng ditiriskan 

menggunakan mesin peniris abon kapasitas 

5kg/proses untuk mengurangi kadar minyak 

pada serat-serat abon untuk mencapai 

kekeringan yang diinginkan; 
7.  Abon seberat 5kg siap di packing. 

 

2.2  Metode Perancangan 

Metode perancangan adalah suatu metode 

untuk menciptakan rancangan dengan berbagai 

alternatif dan variasi, untuk menghasilkan sesuatu 

secara optimal, baik dalam bentuk, fungsi maupun 

proses pembuatannya sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. (Harsokoesoemo, 2004) 

 

Perancangan terdiri dari serangkaian kegiatan yang 

berurutan. Kegiatan-kegiatan dalam proses 

perancangan dinamakan fase. Fase merupakan 

deskripsi tentang perancangan.Pada proyek akhir ini, 

metode perancangan yang digunakan adalah metode 

VDI2222.Dalam metode ini, terdapat6 fase yang harus 

dilakukan.Yaitu:  

2.2.1  Merencana 

Merencana merupakan tahap awal dalam 

kegiatan perancangan.Pada fase ini terdapat pemilihan 

pekerjaan yang terdiri dari studi kelayakan, analisa 

pasar, hasil penelitian, konsultasi pemesan, 

pengembangan awal, hak paten dan kelayakan 

lingkungan. 

2.2.2 Mengkonsep 
Dalam pemilihan konsep terdapat dua 

kriteria, yaitu: 

A. Kriteria must 

Kriteria must adalah kriteria utama yang harus 

dipenuhi oleh mesin. 

B. Kriteria wants 

Kriteria wants adalah kriteria pendukung yang harus 

diperhatikan. 

2.2.3  Daftar Tuntutan 

Dalam tahap ini diuraikan tuntutan yang 

ingin dicapai dari produk yang akan dibuat. Hal yang 

harus dituliskan dalam daftar tuntutan adalah: 

A. Tuntutan utama 

Tuntutan utama adalah sesuatu yang harus terpenuhi 

oleh mesin, misalnya 

ukuran dan sebagainya. 

B. Tuntutan patokan  

Tuntutan patokan adalah suatu tuntutan dalam 

pekerjaan yang dapat digunakan sebagai titik tolak 

ukur awal dari penentuan dimensi ukuran dan 

sebagainya. 

C. Keinginan 

Keinginan tidak harus dipenuhi tetapi perlu 

diperhatikan.Daftar tuntutan ini diperoleh dari hasil 

survey terhadap user.Berdasarkan langkah pertama, 

dibuatlah beberapa konsep produk yang dapat 

memenuhi persyaratan dalam spesifikasi teknis 

tersebut.Konsep produk tersebut merupakan solusi 

dari masalah perancangan yang harus 

dipecahkan.Konsep produk yang telah dikembangkan 

di evaluasi berdasarkan beberapa kriteria khusus 

seperti kriteria teknis, ekonomi dan lain-lain. Setelah 

ditemukan konsep produk yang terbaik, maka konsep 

tersebut akan dikembangkan lebih lanjut pada fase 

berikutnya. Untuk memilih konsep produk yang 

terbaik dari beberapa konsep produk yang akan dibuat 

digunakan metode matrik keputusan.  Untuk setiap 

alternatif konsep produk diberikan nilai dan konsep 

produk yang akan dipilih adalah konsep produk yang 

memiliki nilai tertinggi.  Langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam menentukan konsep produk adalah: 

2.2.4 Membuat Alternatif Fungsi Bagian 

Sebelum membuat sebuah alat terlebih 

dahulu harus diketahui sistem utama yang digunakan 

pada alat tersebut.  Ada beberapa sistem yang terdapat 

pada alat yang akan dibuat, diantaranya: 

1. Sumber penggerak 

2. Sistem penggerak 

3. Sistem penirisan 

2.2.5 Kombinasi Fungsi Bagian 

Kombinasi fungsi bagian merupakan suatu 

cara untuk mengkombinasikan alternatif fungsi bagian 

yang akan dipilih menjadi satu sistem yang dapat 

digunakan. 
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2.2.6 Keputusan Akhir 

Pada tahapan ini, yang dipilih konsep yang 

terbaik setelah melakukan pertimbangan dari segi 

ekonomis, segi perawatan maupun pembuatan. 

Keputusan konsep dipilih secara objektif dengan 

menggunakan matrik perhitungan dengan penilaian. 

 

2.3 Elemen yang digunakan 

Elemen literatur untuk membantu dalam 

proses pemecahan masalah, penulis mengambil teori-

teori yang diperoleh selama masa perkuliahan di 

kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung, serta buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah yang diambil. Landasan teori yang dibuat 

penulis terdiri dari teori-teori mengenai: 

 

2.3.1 Motor AC 

Penggerak yang banyak digunakan dalam suatu 

rancangan mesin adalah motor AC karena sesuai 

dengan tegangan rumah pada umumnya.Disamping itu 

motor AC dalam banyak hal dapat mengganti motor 

DC. Secara spesifikasi motor AC cocok digunakan 

dalam pemakaian yang membutuhkan kecepatan 

konstan karena kecepatan putaran motor ditentukan 

oleh frekuensi sumber AC yang diberikan ke motor 

yang membangkitkan perputaran medan magnet yang 

menyebabkan motor berputar. Gambar 1 : berikut. 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.1. Motor AC 

 

Poros 

Poros merupakan elemen utama pada sistem 

transmisi putar yang dapat berfungsi sebagai 

pembawa, pendukung putaran  dan beban serta 

pengatur gerak putar menjadi gerak lurus yang 

umumnya ditumpu dengan dua tumpuan. Gaya-gaya 

yang timbul dari penggerak melalui elemen-elemen 

transmisi seperti roda gigi, puli serta rantai dan 

sproket.(Sularso dan kiyokatsu suga,2004). 

 

2.3.4. Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang 

digunakan untuk menumpu poros yang memiliki 

beban sehingga putaran poros dapat berlangsung lebih 

halus, tidak berisik, aman dan berumur 

panjang.Definisi bantalan ini dikemukakan oleh 

Sularso dan Kiyokatsu Suga (1991). Adapun jenis 

bantalan yang digunakan yaitu: 

1.  Bantalan Gelinding/ Bearing 

Pada bantalan ini terjadi gesekan antara bagian yang 

berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding 

seperti bola , jarum spherical dan roller. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam pemilihan bearing 

diantaranya tahan karat, tahan gesekan, tahan aus dan 

tahan panas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Konsep dan Perancangan 

Berikut Gambar 3.1 Sebelum dimodifikasi 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1:  Sebelum dimodifikasi 

 

 

Gambar 3.2  Setelah dimodifikasi 

 

Hasil Uji Coba  

Dalam percobaan sebuah alat biasanya terjadi 

error. Apabila dalam uji coba alat mengalami 

gangguan (error) sebaiknya dilakukan perbaikan pada 

sistem yang mengalami gangguan tersebut. Dalam 

percobaan yang dilakukan berulang kali pada mesin 

peniris minyak pada abon ini untuk mengetahui 

kapasitas yang diharapkan apakah sudah sesuai yang 

diharapkan apa belum. Adapun hasil uji coba mesin 

sebelumnya sebagai berikut: 

1. Menggunakan 1,5 kg abon yang baru selesai 

digoreng 

Adapun hasilnya adalah waktu yang tercapai pada 

saat penirisan yaitu 1 menit 28 detik dengan 

kecepatan rpm yg telah ditentukan.Pada saat 

keranjang berputarabon terdorong ke dinding-

dinding keranjang.Sehingga kandungan minyak 

pada abon terpisah dan abon yang basah terlihat 

kering. 
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2. Menggunakan 3 kg abonyang baru selesai 

digoreng. 

Adapun hasilnya yaitu waktu yang tercapai pada 

saat penirisan yaitu 2 menit 59detik dengan 

kecepatan rpm yang telah ditentukan.Pada saat 

hentakan putaran pertama saat mesin dioperasikan, 

abon yang telah dimasukkan dalam keranjang 

langsung terdorong ke dinding-dinding 

keranjang.Sehingga kandungan minyak pada abon 

terpisah dan abon yang basah terlihat kering. 

3. Menggunakan 5 kg abon yang baru selesai 

digoreng. 

Adapun hasilnya yaitu waktu yang tercapai untuk 

meniriskan abon tersebut yaitu 3 menit 57 detik 

dengan kecepatan rpm yang telah ditentukan. 

Keranjangnya terisi hampir penuh. Pada saat 

hentakan putaran pertama saat mesin dioperasikan, 

abon yang telah dimasukkan dalam keranjang 

langsung terdorong ke dinding - dinding 

keranjang. Sehingga kandungan minyak pada abon 

terpisah dan abon yang basah terlihat kering. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Dari hasil percobaan mesin peniris minyak 

pada abon kapasitas 5kg/ proses, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mesin peniris minyak pada abon ini, terbukti 

dapat meniriskan minyak pada abon setelah 

digoreng dengan kapasitas5kg/proses. 

2. Mesin peniris abon mampu meniriskan abon 

lebih cepatdari penirisan manual.  

3. Minyak hasil penirisan abon dapat langsung 

mengalir ke saluran pipa pembungan 

minyak (tidak mengapung di tabung 

luar). 
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Abstrak  –  Mesin frais Aciera f3/07 adalah mesin frais universal yang dapat digunakan untuk memproses 

benda kerja dalam berbagai bentuk persegi atau juga dapat digunakan untuk pengeboran benda kerja sehingga 

mesin tersebut dapat digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa atau bahkan untuk kegiatan produksi. 

Akan tetapi mesin tersebut mengalami kerusakan (dua tahun) karena terjadi kesalahan dalam prosedur 

penggunaannya. Hal ini menyebabkan mesin mengalami breakdown dan membuat komponen elektrik dan 
mekanik mengalami gagal fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk memfungsikan kembali mesin frais Aciera f3/07 

dan mengembalikan geometri mesin agar tidak melebihi standar yang diizinkan. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimental, dimana kerusakan mesin yang terjadi akan diidentifikasi kerusakannya dan langsung 

dilakukan perbaikan atau penggantian suku cadang. kemudian dilakukan pengujian kinerja mesin diantaranya 

pengujian geometri mesin, pengujian vibrasi  dan suhu bearing. Hasil pengujian menunjukan bahwa pengujian 

geometri sesuai dengan toleransi yang diizinkan, pengujian overall vibrasi  pada sumbu axial 0,77 mm/s rms 

dan sumbu radial 1,53  mm/s rms, sedangkan rata–rata suhu bearing adalah 32,04  ͦC. 

Kata Kunci : Frais Aciera F3/07, Perbaikan, Kelistrikan, Geometri

Abstract - The Aciera f3/07 milling machine is a universal frais machine that can be used to process workpieces 

in various square shapes or also can be used for drilling workpieces so that the machine can be used for student 

practicum activities or even for production activities. But the machine is damaged (Two years) due to errors in 

the procedure of its use.This causes the engine breakdown and make electrical and mechanical components have 

failed function. This research aims to re-functioning the Aciera f3/07 milling machine and restore the geometry 

of the engine to not exceed the permitted standard. This study uses experimental method, where the damage to 
the machine that occurs will be identified damages and direct repair or replacement of parts. Then tested the 

performance of machines such as testing machine geometry, vibration testing and bearing temperature. The test 

results show that the geometry test is in accordance with the allowed tolerance, the overall testing of vibration 

on the axial is 0.77 mm/s rms and the radial axis is 1.53 mm/s rms, while the mean bearing temperature is 32.04 ͦ 

C. 

 

Keywords:  Aciera f3/07 milling machine, Repair, Electricity, Geometry 

 

1. PENDAHULUAN 

Perawatan mesin merupakan kegiatan yang sangat 

diperlukan dalam  kegiatan produksi. Beberapa 

perusahaan biasanya melakukan perawatan apabila 

fasilitas atau peralatan mengalami kerusakan. 

Perawatan mesin yang baik dapat meningkatkan 

keandalan dan peformasi mesin. penjadwalan 
perawatan mesin secara teratur. Politeknik Manufaktur 

Negeri Bangka Belitung merupakan Politeknik yang 

memiliki banyak mesin produksi yang dipergunakan 

untuk kegiatan praktikum mulai dari mesin frais, 

mesin bubut, gerinda dan lain-lain. Sebagai salah satu 

contoh mesin frais merupakan mesin perkakas yang 

telah lama dimiliki oleh bengkel Politeknik 

Manufaktur Bangka Belitung. Mesin frais yang 

dipakai dalam  kurun waktu yang lama akan 

mengalami keausan di berbagai komponen pendukung 

sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan 

geometris serta sering kali mengalami kerusakan pada 
sistem kelistrikan, sistem coolant dan komponen 

lainnya, sehingga menyebabkan mesin frais  tersebut 

tidak bisa beroperasi dan harus dilakukan perawatan 

rutin atau perawatan total[1]. Mesin frais Aciera f3 

adalah mesin frais universal dan memiliki peranan 

penting dalam pengerjaan benda persegi atau bentuk 

persegi tertentu. frais Aciera f3 adalah salah satu jenis 

mesin frais yang digunakan di Laboratorium Mekanik 

Polman Negeri Bangka Belitung untuk mendukung 

proses belajar mengajar untuk mata kuliah praktik 

proses permesinan  mengefrais. Dari beberapa mesin 

frais Aciera f3 yang ada, mesin frais no 07 mengalami 

kerusakan yang serius sehingga kondisi mesin tersebut 

tidak dapat dipakai untuk praktik mahasiswa. 

Makalah ini bertujuan untuk membahas tentang 
tindakan mengembalikan kondisi (rekondisi) mesin 

frais Aciera f3/07 yang difokuskan pada masalah : 

perbaikan sistem kelistrikan, perbaikan  

penyimpangan geometris dan pengujian kinerja mesin 

(putaran spindle, uji jalan, serta getaran).  
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Adapun metode pelaksanaan yang diterapkan adalah 

metode observasi dengan melihat hubungan sebab 

akibat menggunakan analisa 5 (lima) mengapa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ditimbul dari hasil 

pengumpulan data awal yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses perencanaan perbaikan dan tindakan 

perbaikan. Metode pengujian ialah uji fungsi, 

pengujian ketelitian geometris, dan pengujian kinerja 

(putaran spindle, uji jalan pada benda kerja, serta 

pengujian getaran) dilakukan untuk melihat 

ketercapaian dari tujuan rekondisi mesin frais  ini. 
Gambar 1 menunjukan diagram alir metode 

pelaksanaan rekondisi mesin frais Aciera F3/07. 

 
 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Mesin Frais 

Mesin frais (Milling machine) merupakan mesin 

konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda 

kerja dalam permukaan datar, sisi, tegak, miring, 

bahkan alur roda gigi menggunakan pisau  frais 

(cutter). Pisau  frais yang tercekam pada spindel 

utama mesin (Horizontal, Melintang, maupun 
Vertical) berputar dan menyayat benda kerja yang 

tecekam pada ragum meja mesin. Geram yang terjadi 

dikarenakan oleh gerakan pisau Frais, sisi potongnya 

membentuk sebuah lingkaran, pisau Frais merupakan 

pahat potong yang berganda. Agar dapat memotong 

benda kerja sisi potongnya juga mempunyai sudut baji 

seperti halnya pada bubut. Pada pengerjaan yang 

sederhana sumbu pahat pararel dengan permukaan 

benda kerja yang dikerjakan, pahat berbentuk silinder 

dan mempunyai sisi potong pada kelilingnya. geram 

akan terpotong sama tebalnya. Adapun contoh dari 
mesin frais Aciera F3/07ditunjukan pada gambar 2. 
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Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan 

 

Gambar 2. Mesin frais Aciera F3/07 

Bagian – bagian utama mesin bubut antara lain[2] : 

a Spindle utama, merupakan bagian yang 

terpenting dari mesin milling tempat untuk 
mencekam alat potong. 

b Meja (table), merupakan bagian mesin milling, 

tempat untuk clamping device atau benda kerja. 

c Motor (drive), merupakan bagian mesin yang 

berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin 

yang lain seperti spindle utama, meja (feeding) 

dan pendingin (cooling). 

d Tranmisi, merupakan bagian mesin yang 

menghubungkan motor penggerak dengan yang 

digerakan. 

e Knee, merupakan bagian mesin untuk 
menopang/menahan meja mesin. bagian ini ialah 

transmisi gerakan pemakanan ( feeding). 

f Tiang (Colum), merupakan badan dari mesin. 

Tempat menempelnya bagian–bagian mesin yang 

lain. 

g Dasar (Base), merupakan bagian bawah dari 

mesin milling. Bagian yang menopang 

badan/tiang. Tempat cairan pendingin. 

h Control, merupakan pengatur dari bagian-bagian 

mesin yang bergerak. 

2.2 Kelistrikan Pada Mesin Frais 

Sistem kelistrikan mesin merupakan sistem 
yang mendukung agar mesin bisa beroperasi, 

mengatur sumber listrik yang masuk ke mesin dengan 

menggunakan media panel control untuk 

menggerakan motor utama, meggerakan motor sistem 

pendingin, menyalakan lampu dan perlengkapan lain. 

Dalam panel listrik dan panel control mesin terdapat 

beberapa komponen utama seperti: 

a. Kontaktor 

Kontaktor merupakan komponen listrik yang 

berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan 

arus listrik AC. 
b. Relay 

Relay adalah saklar (switch) yang dioperasikan 

secara listrik dan merupakan komponen 

elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni elektromagnet (coil) dan  mekanikal 

seperangkat kontak saklar. Relay menggunakan 

prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak 
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saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 

power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan 

lebih tinggi 

c. Thermal overload 

Thermal overload berfungsi untuk memproteksi 

rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan 

karena terjadinya beban lebih. 

d. Transformator  

Transformator atau trafo adalah suatu alat listrik 

yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke 

taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut 
diantaranya seperti menurunkan tegangan AC ataupun 

menaikkan tegangan.) 

e. Circuit Mini Breaker (MCB)  

Circuit Mini Breaker (MCB) adalah komponen 

listrik yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman 

arus lebih. 

f. Time Delay Relay  

Time Delay Relay adalah pengatur waktu bagi 

peralatan yang dikendalikannya. Timer ini 

dimaksudkan untuk mengatur waktu hidup atau mati 

dari kontaktor. 
g. Tombol push button 

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah 

perangkat/saklar sederhana yang berfungsi untuk 

menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik 

dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). 

Tombol emergency 

Tombol emergency adalah jenis saklar yang jika 

di tekan akan terkunci dan cara untuk melepasnya 

dengan harus di putar, fungsi saklar ini yaitu untuk 

mematikan system secara darurat apabila memang 

dibutuhkan.  
h. Saklar putar (rotary switch)  

Saklar putar (rotary switch) saklar ini digunakan 

untuk menyambungkan satu jalur ke salah satu 

diantara beberapa jalur lain yang ada. 

 

 
Gambar 3. Panel listrik mesian frais Aciera F3/07 

2.3 Ketelitian Geometris Mesin Perkakas 

Penyimpangan ketelitian benda kerja berhubungan 

erat dengan penyimpangan ketelitian pada mesin 
perkakas, karena mesin perkakas yang memotong atau 

menyayat benda kerja tersebut.Penyimpangan 

ketelitian pada mesin perkakas dapat diketahui melalui 

suatu pengujian mesin perkakas yang benar dan tepat. 

Ketelitian geometris mesin perkakas yang langsung 

dapat mempengaruhi kualitas dari benda kerja adalah : 

1) Ketelitian permukaan referensi, ketelitian gerak 

linear.  

2) Ketelitian putar spindle.  

3) Ketelitian gerak pindah (displacement accuracy).  

 

Pengujian ketelitian geometris mesin perkakas 

bertujuan untuk:  

 Tes kelayakan (acceptance-test)  

Pengujian kelayakan dilakukan ditempat pabrik 
pembuat mesin perkakas, data hasil pengujian 

harus berada dalam batas-batas penyimpangan 

atau toleransi yang diijinkan sesuai dengan kelas 

kualitas dari mesin dan data ditulis pada lembar 

uji (test-chart) yang disertakan pada mesin yang 

bersangkutan. 

 Perawatan (maintenance) mesin perkakas  

Mesin perkakas yang telah digunakan dalam 

selang waktu tertentu akan mengalami keausan 

atau faktor lain yang dapat menyebabkan 

perubahan pada komponen-komponen mesin 
perkakas. Data hasil pengujian ketelitian 

geometris dapat dijadikan petunjuk apakah 

besarnya penyimpangan telah melewati toleransi 

yang di berikan atau belum 

 Evaluasi rekondisi (rehabilitasi) mesin perkakas  

Dalam hal ini, data hasil pengujian ketelitian 

geometrik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

rehabilitasi suatu mesin perkakas.Data hasil 

rehabilitasi dapat dijadikan pedoman bagi usaha 

rehabilitasi tersebut dan data pengujian setelah 

rehabilitasi bisa memperlihatkan perbaikan-
perbaikan yang dicapai untuk memperbaiki 

kualitas mesin perkakas. 

2.4 Analisa 5 (lima) mengapa (5 Ways) 

Analisis 5 (Lima) Mengapa  ( 5 Whys) adalah teknik 

tanya-jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan 

sebab akibat yang menjadi akar dari suatu 

permasalahan[3].Teknik ini adalah praktik bertanya, 

mengapa sebanyak lima kali, mengapa sebuah 

masalah teknis terjadi dalam upaya menentukan akar 

penyebab dari suatu kerusakan atau masalah.Teknik 

ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda yang 

kemudian dipakai di dalam perusahaan Toyota Motor 
Corporation. Pada tahun 1970-an, strategi 5 Mengapa 

dipopulerkan oleh Sistem Produksi Toyota. Metode ini 

sekarang dipakai sebagai salah satu metode dalam 

strategi Six Sigma.Di Toyota, Analisis Lima Mengapa 

sering digunakan sebagai bagian dari proses 7 langkah 

Pemecahan Masalah Praktis.Analisis Lima Mengapa 

dimulai dari menjernihkan permasalahan atau menurut 

istilah di Toyota, "memahami situasi" dengan 

sepenuhnya.Memahami situasi dimulai dengan 

mengamati situasinya dengan pikiran terbuka dan 

membandingkan situasi sebenarnya dengan standar 
yang berlaku.Menjernihkan permasalahan dimulai 

dengan pergi ke lokasi tempat terjadinya 

permasalahan, dan memprioritaskan sejumlah 
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permasalahan yang berbeda dengan analisis 

Pareto. Diagram Pareto yang berbentuk grafik balok 

sederhana dipakai untuk menyortir permasalahan 

berdasarkan tingkat keseriusan, frekuensi, penyebab, 

atau sumber. Balok tertinggi berada di sebelah kiri, 

melambangkan permasalahan paling penting. 

Sebaliknya, balok terendah berada di sebelah kanan, 

melambangkan masalah yang tidak segera harus 

diselesaikan. Setiap balok adalah perhitungan total 

seberapa sering sesuatu peristiwa teramati, sehingga 

ketinggian balok setara dengan frekuensi relatif dari 
kejadian. 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengumpulan Data Awal 

Berdasarkan metode observasi langsung dengan 

melakukan pemeriksaan visual, pengujian fungsi dan 

pengujian ketelitian geometris mesin, diperoleh data 

masalah pada mesin seperti yang ditunjukan pada 

tabel 1.untuk sistem kelistrikan dan tabel 2. untuk 

penyimpangan geometris[2]. 

 
Tabel 1. Data Masalah Sistem Kelistrikan 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Geometris Mesin 

 

 

3.2 Analisa Kerusakan dan Tindakan Perbaikan 

Kerusakan atau masalah yang timbul dapat ditemukan 

cara perbaikannya dengan cara menganalisa kerusakan 

atau masalah tersebut. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menganalisa kerusakan atau 

masalah, tetapi dalam pembahasan ini digunakan 

metode analisa 5 (lima) mengapa. Analisa 5 (lima) 
merupakan analisa kerusakan yang cukup efektif 

dalam menemukan sumber masalah untuk kerusakan 

mesin yang tidak terlalu kompleks. Gambar 

4.Menunjukan contoh analisa 5 mengapa untuk 

kerusakan mesin mati total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.Analisa 5 mengapa kerusakan mesin  

dengan metode 5 mengapa, diperoleh tindakan 

perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah yang ditemukan.Tabel 3.Menunjukan 

tindakan perbaikan dari hasil analisa kerusakan 

menggunakan metode 5 mengapa untuk sistem 

kelistrikan. 

Tabel 3. Tindakan Perbaikan Sistem Kelistrikan 

 

Hasil

Pengukuran

Awal (mm)

1
Eksentrisitas lancip 

internal
0,005 0,00 Masuk toleransi

2 Perubahan Aksial 0,005 0.00 Masuk toleransi

3
Eksentrisitas pada 

adaptor
0,005 0,05

Tidak masuk 

toleransi

4
Perubahan Sumbu 

Horizontal
0,015 0,01 Masuk toleransi

5
Perubahan Sumbu 

Vertical
0,015 0,01 Masuk toleransi

6 Kerataan Slot dalam 0,01 0,00 Masuk toleransi

7 Kerataan slot luar 0,01 0,00 Masuk toleransi

8 Longitudinal Slide Table 0,02 0,09
Tidak masuk 

toleransi

9
Pengukuran slide 

horizontal
0,02 0,00 Masuk toleransi

10
Pengukuran slide 

vertical
0,01 0,00 Masuk toleransi

11
Terhadap belakang 

cylinder
0,02 0,02 Masuk toleransi

12 Terhadap depan cylinder 0,02 0,25
Tidak masuk 

toleransi

13 Kemiringan Vertical 0,015 0,02
Tidak masuk 

toleransi

14 Kemiringan horisontal 0,02 0,08
Tidak masuk 

toleransi

15 Kemiringan Tee-Slots 0,02 0,08
Tidak masuk 

toleransi
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16
Eksentrisitas lancip 

internal
0,005 0,00 Masuk toleransi

17 Perubahan Aksial 0,005 0,07
Tidak masuk 

toleransi

18 Eksentrisitas pada arbor 0,02 0,04
Tidak masuk 

toleransi

19 Putaran 0◦-180◦ 0,02 0,87
Tidak masuk 

toleransi

20 Putaran 90◦-270◦ 0,02 0,9
Tidak masuk 

toleransi

21 Backless sumbu x 0,67 Masuk toleransi

22 Backless sumbu y 0,02 Masuk toleransi

23 Backless sumbu z 0,02 Masuk toleransi
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No. Komponen yang rusak Masalah Perbaikan

1 Time relay delay Hilang Dilengkapi

2 Skring Putus Diganti

3 Main swicth Rusak Diganti

4 Push button (Start) Rusak Diganti

5 Emergency key Rusak Diganti

 

Mengapa? 

Kabel line(3,7,dan 81) 

terlepas  mengenai ground 

mesin 

Masalah: 

Sistem kelistrikan  tidak berfungsi 

Mengapa? 

Hubungan singkat dari 

lineke ground mesin: 

-sekring(e8)Line(3) 

-sekring(e9)Line(7) 

-sekring(e10)Line(81) 

 

Mengapa? 

Sebagian komponen 

Panel listrik tidak 

terpasang: 

-Time delay relay(d1) 

-Main switch(a1) 

 

 

Mengapa? 

Sebagian tombol 

tidak terpasang: 

-emergency(b4) 

-start spindel(b7) 

 

Mengapa? 

Sebagian komponen Panel 

listrik rusak: 

-Sekring putus(e8) 

-Sekring putus(e9) 

-Sekring putus(e10) 

 

 

 

 

 

Mengapa? 

Baut pada 

konektor  kendor 

Penanggulangan: 

Lengkapi komponen, ganti sekring, Periksa kondisi kabel dan kencangkan baut 

konektor saat inspeksi perawatan preventive 

335

https://id.wikipedia.org/wiki/Diagram_Pareto


Tindakan perbaikan untuk penyimpangan geometris 

ditampilkan pada table 2. Dari 20 parameter 

pemeriksaan, didapatkan 10 parameter yang melebihi 

toleransi yang diizinkan. 

Tabel 4. Tindakan Perbaikan Penyimpangan Geometris 

 

3.3Hasil Pengujian 
Setelah dilakukan perbaikan pada sistem kelistrikan 

dan penyimpangan geometris pada mesin bubut frais 

Aciera F3/07, dilakukan pengujian untuk melihat hasil 

perbaikan yang dilakukan apakah sudah memenuhi 

tujuan yang ingin dicapai. Metode pengujian yang 

dilakukan adalah pengujian fungsi, pengujian 

ketelitian geometris mesin, dan pengujian kinerja yang 
terdiri dari pengujian putaran spindle, pengujian 

getaran spindle, serta uji jalan pada benda kerja. Tabel 

5, 6, 7, dan 8 menampilkan hasil pengujian.  

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Fungsi Sistem Kelistrikan 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Putaran Spindel 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Getaran Spindel (ISO-10816) 

 

 

 
 

Gambar 5. Gambar Kerja Benda Uji 

No
Item 

pengukura

n

Toleransi
Pengukuran 

awal

langkah 

perbaikan
Hasil Gambar

1

Eksentrisit

as pada 

adaptor

0,005 0,05

Gib di pasang 

rata dengan 

permukaan 

bagian slideway 

sumbu y, 

kemudian 

dikencangkan 

dengan adjust 

worm

0,005

2

Longitudin

al Slide 

Table

0,02 0,09

Gib di pasang 

rata dengan 

permukaan 

bagian slideway 

sumbu x, 

kemudian 

dikencangkan 

dengan adjust 

worm

0,014

3

Terhadap 

depan 

cylinder

0,02 0,25

Baut penahan 

pada bagian kiri 

dan kanan 

table di setel

0,017

4
Kemiringa

n Vertical
0,015 0,02

Baut penahan 

pada bagian 

atas dan bawah 

table di setel

0,010

5

Kemiringa

n 

horisontal

0,02 0,08

Baut penahan 

pada bagian 

bawah table di 

setel

0,011

6
Kemiringa

n Tee-Slots
0,02 0,08

Baut penahan 

pada bagian kiri 

dan kanan 

table di setel

0,004

7
Perubahan 

Aksial
0,005 0,07

Setting  busur 

penunjuk 

kepala adaptar 

pada kondisi 

"0" , atau 

sesuaikan 

dengan alat 

0,002

8

Eksentrisit

as pada 

arbor

0,02 0,04

Setting  busur 

penunjuk 

kepala adaptar 

pada kondisi 

"0" , atau 

sesuaikan 

dengan alat 

ukur dial 

indicator

0,004

9
Putaran 0◦-

180◦
0,02 0,87 0,180

10
Putaran 

90◦-270◦
0,02 0,9 0,170

Setel 3 baut 

penyangga meja 

di bagian 

bawah,sesuaika

n dengan alat 

ukur dial 

indicator 

No
Nama Bagian 

Yang diuji

Indikator 

Pemeriksaan
Keterangan

1 Time Relay Delay Timer mesin Berfunsi 

2 Skring

Menahan 

hubungan singkat 

listrik

Berfunsi 

3 Main switch 

Pada Posisi I, 

Mesin dapat 

dihidupkan. Pada 

Berfunsi 

4
Push button 

(Start)

Saat tombol 

ditekan spindle 

berputar

Berfunsi 

5
Tombol 

emergency 

Terpasang, 

Ketika di tekan 

mesin berhenti

Berfunsi 

 

100 

RPM

175 

RPM

300 

RPM

400 

RPM

500 

RPM

700 

RPM

1200 

RPM

2000 

RPM114 

RPM

172 

RPM

301 

RPM

459 

RPM

529 

RPM

686 

RPM

1203 

RPM

2107 

RPM

114 

RPM

171 

RPM

300 

RPM

460 

RPM

527 

RPM

688 

RPM

1203 

RPM

2104 

RPM

115 

RPM

172 

RPM

301 

RPM

459 

RPM

529 

RPM

687 

RPM

1204 

RPM

2114 

RPM

115 

RPM

172 

RPM

301 

RPM

458 

RPM

528 

RPM

689 

RPM

1205 

RPM

2112 

RPM

114 

RPM

172 

RPM

301 

RPM

460 

RPM

527 

RPM

688 

RPM

1204 

RPM

2111 

RPM

Hasil Pengujian SpeedLokasi 

Pengujian

 

100 175 300 400 500 700 1200 2000

Ch1 

vertikal
0,27 0,31 0,6 0,84 0,77 1,01 1,23 1,64

Ch2 

horizontal
0,58 0,68 0,9 1,62 1,76 1,78 2,6 2,78

Ch1 

vertikal
0,08 0,1 0,17 0,58 0,29 0,66 0,87 1,03

Ch2 

horizontal
0,22 0,3 0,54 0,97 1,08 1,5 2,5 3,27

Ch1 

vertikal
0,09 0,12 0,24 0,55 0,38 0,65 0,91 1,32

Ch2 

horizontal
0,26 0,33 0,6 1,16 1,11 1,61 2,22 3,14

Ch1 

horizontal 

kiri

0,15 0,24 0,5 0,83 0,84 1,1 1,96 2,02

Ch2 

horizontal 

kanan

0,15 0,24 0,51 0,81 0,85 1,08 1,99 2,08

Ch1 

horizontal 

kiri

0,24 0,34 0,59 1,15 0,88 1,52 1,87 1,75

Ch2 

horizontal 

kanan

0,23 0,32 0,55 1,09 0,84 1,45 1,74 1,73

posisi 

sensor

RPM

LEMBAR INSPEKSI GETARAN

1

2

No.
gambar

5

3

4

  Good   Satisfactory   Unsatisfactory 

 

A
 

B
 

C
 

D 
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Tabel 6. Hasil Pengukuran Benda Uji (mm) 

 

Tabel 7. Hasil Pengujian Geometris Mesin (ISO-1708) 

 

4.KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian akhir yang telah 

dilakukan pada mesin frais Aciera F3/07 di 

Laboratorium Mekanik Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Sistem kelistrikan mesin berfungsi kembali dan 

mesin frais dapat dioperasikan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian ketelitian geometri 

mesin dan mengacu pada standar manual book 

mesin maka, semua item yang diukur sesuai 

dengan standar toleransi yang diizinkan 
3. Berdasarkan hasil pengujian kinerja didapat: 

 Pengujian Speed menunjukan perbedaan dari 

nilai tabel kecepatan yang ditetapkan oleh 
mesin, namun selisi perbedaan tersebut 

kurang dari 5% . 

 Pengujian tanpa beban pemotongan di 5 

posisi pada spindle utama didapat: 

a. kecepatan spindle utama di range 100-175 

Rpm maka rata-rata pengujian overall 

(axial dan radial) menunjukan nilai 

(RMS) di zona good atau baik. 

b. kecepatan spindle utama di range 300-700 

Rpm maka rata-rata pengujian overall 

(axial dan radial) menunjukan nilai 
(RMS) di zona satisfactory atau cukup 

baik. 

c. kecepatan spindle utama di range 1000-

2000 Rpm maka rata-rata pengujian 

overall (axial dan radial) menunjukan 

nilai (RMS) di zona unsatisfactory atau 

kurang baik. 

 Pengujian ketelitian benda kerja dengan 

pergerakan eretan mesin frais Aciera F3/07 

Masuk dalam toleransi yang ditetapkan 

berdasarkan toleransi standar pengujian 

geometri. 
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Pengukuran 

Pengukuran  
Pergerakan Eretan 

meja (mm) 
Selisi pergerakan eretan 

dengan pengukuran 
benda kerja Titik 

1 

Titik 

2 
x y z 

A 10,00 10,00   10    - 

B 10,48 10,48   10.48    - 

C 10,00 10,00   10    - 

D 10,48 10,48 10.48      - 

Pengukuran 
Kedalaman 

Pergerakan Eretan 
meja (mm) 

Selisi pergerakan eretan 
dengan pengukuran 

benda kerja 1 2 x y z 

A 1,14 1,14     1,14  - 

B            - 

C 1,50 1,50     1,50  - 

D            - 

 

Hasil

Pengukuran

Akhir (mm)

1
Eksentrisitas lancip 

internal
0,005 0,004 Masuk toleransi

2 Perubahan Aksial 0,005 0,002 Masuk toleransi

3
Eksentrisitas pada 

adaptor
0,005 0,005 Masuk toleransi

4
Perubahan Sumbu 

Horizontal
0,015 0,002 Masuk toleransi

5
Perubahan Sumbu 

Vertical
0,015 0,000 Masuk toleransi

6 Kerataan Slot dalam 0,01 0,008 Masuk toleransi

7 Kerataan slot luar 0,01 0,006 Masuk toleransi

8 Longitudinal Slide Table 0,02 0,014 Masuk toleransi

9
Pengukuran slide 

horizontal
0,02 0,003 Masuk toleransi

10
Pengukuran slide 

vertical
0,01 0,001 Masuk toleransi

11
Terhadap belakang 

cylinder
0,02 0,019 Masuk toleransi

12 Terhadap depan cylinder 0,02 0,017 Masuk toleransi

13 Kemiringan Vertical 0,015 0,010 Masuk toleransi

14 Kemiringan horisontal 0,02 0,011 Masuk toleransi

15 Kemiringan Tee-Slots 0,02 0,004 Masuk toleransi

16
Eksentrisitas lancip 

internal
0,005 0,002 Masuk toleransi

17 Perubahan Aksial 0,005 0,002 Masuk toleransi

18 Eksentrisitas pada arbor 0,02 0,004 Masuk toleransi

19 Putaran 0◦-180◦ 0,02 0,180 Masuk toleransi

20 Putaran 90◦-270◦ 0,02 0,170 Masuk toleransi
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ANALISA RANCANG BANGUN ALAT PENGERING PAKAIAN OTOMATIS 

 

Marlius Ardi
 1)

, Hikmatul Amri
2) 

1) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, email:hikmatul_amri@polbeng.ac.id 
2) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, email: marlius.ardi94@gmail.com 

 

Abstrak - Pemanasan global yang melanda dunia akhir akhir ini menyebabkan perubahan iklim serta musim di 

seluruh dunia. Salah satu dampak yang terasa adalah perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan 

kerepotan jika hujan datang tiba tiba. Permasalahan ini sering dialami oleh masyarakat maupun pemilik jasa 

laundry. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membuat sebuah alat pengering pakaian otomatis berbasis 

mikrokontroler. Sistem pengeringan bisa menggunakan hembusan udara yang mengandung panas seperti blower, 

heater dan hair dryer. Pengeringan dibuat dengan sistem otomatis sehingga diperlukan sensor untuk mendeteksi 

berat pakaian saat dimasukkan dan pakaian kering. Rancang bangun alat pengering pakaian otomatis dilengkapi 

dengan sensor suhu DS18B20, sensor berat (load cell) dan beberapa rangkaian lainnya seperti: rangkaian power 

supply, rangkaian push button, rangkaian relay, LCD dan Arduino Uno. Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa waktu pengeringan pakaian dengan berat 1138 gram membutuhkan waktu 200 menit 

dengan suhu maksimal 40,60C pada saat cuaca cerah sedangkan pada alat pengering pakaian otomatis dengan 
berat yang sama hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menit dengan suhu maksimal 490C. 

 

Kata Kunci : Pengering pakaian, hair dryer, DS18B20, load cell dan Arduino Uno 

 
Abstract - Global warming that hit the end of the world is causing climate change and seasons around the 

world. One of the impacts is that sudden changes in the weather can cause inconvenience if the rain comes 

suddenly. One of the impacts is that uncertain weather changes cause inconvenience when rain comes suddenly. 

This problem is often experienced by the community and laundry service owner.These problems can be solved by 

creating an automatic clothes dryer based on microcontroller.The drying system can use a blast of hot air such 

as blower, heater and hair dryer. Drying is made with an automated system so that a sensor is needed to detect 

the weight of clothing when it is inserted and dry clothes. The design of automatic clothes dryer equipped with 
DS18B20 temperature sensor, load cell and some other circuit such as: power supply circuit, push button 

circuit, relay circuit, LCD and Arduino Uno. From the test it was found that the drying time of clothes weighing 

1138 grams takes 200 minutes with a maximum temperature of 40.6oC during sunny weather whereas in the 

automatic clotheater with the same weight it only takes about 60 minutes with a maximum temperature of 490C. 

 

Keywords: Clothes dryer, hair dryer, DS18B20, load cell 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Metode pengeringan sudah lama ditemukan bahkan 

sudah ada sejak zaman purba. Ini dibuktikan dengan 

ditemukan fosil makanan dan buah buahan berumur 
ribuan tahun kengkap dengan peralatan memasaknya. 

Pengeringan digunakan untuk menguapkan air 

menjadi uap air segingga bahan menjadi kering. Salah 

satunya proses pengeringan yang serin digunakan 

dalam kehidupan sehari hari adalah pengering 

pakaian.  

Namun seiring perkembangan zaman pengeringan 

tidak hanya menggunakan cara konvensional akan 

tetapi menggunakan bantuan mesin yang dapat 

menghasilkan bantuan panas. Mesin penggering 

pakaian yang ada di pasaran bermacam macam 

sumber panasnya, yaitu: menggunakan gas, minyak 
tanah, heater dan uap panas. Mesin pengeringan juga 

dibuat berdasarkan penggunaan serta kapasitasnya. 

Alat ini juga memberikan solusi bagi kalangan rumah 

tangga, anak kos, maupun jasa laundry yang sedang 

menjemur pakaian.  

Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan 

memberikan  solusi bagi penulis untuk melakukan 
penelitian tentang alat pengering pakaian otomatis 

berbasis mikrokontroler yang bisa digunakan mudah 

untuk mengeringkan pakaian serta tidak mengunakan 

sinar matahari sebagai media pengeringnya. Sistem 

pengeringan bisa menggunakan hembusan udara yang 

mengandung panas seperti blower, heater dan hair 

dryer. Sistem pengeringan dibuat dengan sistem 

otomatis, maka diperlukan suatu sensor untuk 

mendeteksi berat pakaian pada saat dimasukkan atau 

pada saat kondisi kering. Rancang bangun alat 

pengering pakaian otomatis ini dilengkapi dengan 
sensor suhu DS18B20, sensor berat (load cell), selain 

itu juga dilengkapi beberapa rangkaian yaitu 

rangkaian power supply, rangkaian push button, 
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rangkaian relay, LCD, hair dryer dan Arduino Uno. 

Serta memberikan solusi bagi usaha jasa laundry 

maupun rumah tangga. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang 

memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian 

sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul. 

Beberapa penelitian yang telah ada oleh beberapa 

peneliti terkait dengan alat pengering pakaian yaitu: 
penelitian tentang prototipe alat pengering pakaian 

berbasis mikrokontroler AT89S51. Sistem kerja alat 

single chip AT89S51 sebagai pengontrol, sensor SHT 

sebagai pendeteksi suhu dan kelembapan ruangan, 

saklar push button sebagai saklar untuk menentukan 

batasan suhu dan kelembapan, lampu pijam 100 watt 

sebagai elemen pemanas dan kipas DC 12 volt. 

Pengering pakaian dipanas sampai suhu batas atas 

yang diatur dan turun sampai pada temperatur 

minimum begitu seterusnya sampai pakaian kering 

alat pengering akan mati secara otomatis [1]. 
Penelitian selanjutnya tentang prototipe desain dan 

analisis kinerja solar pengeringan pakaian. Sistem 

kerja alat terdiri dari dua bagian, ruang aliran miring 

(kolektor surya) dan kotak pengeringan. Sebuah 

analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan 

desain dua, yaitu: tahap bersarang dan tahap Anova 

[2].  

Penelitian selanjutnya tentang rancang bangun 

pengering pakaian kapasitas 10 kilo gram berdaya 380 

watt. Sistem kerja alat tegangan dari stop kontak 

dihubungkan dengan saklar sehingga arus listrik 

mengalir yang menyebabkan kipas angin berputar. 
Kemudian arus listrik mengalir ke stop kontak kedua 

untuk menyalakan dimmer. Setelah itu, dimmer 

diputar sampai penuh yang berarti arus listrik masuk 

ke elemen pemanas [3]. 

Penelitian selanjutnya tentang mesin pengering 

pakaian energi listrik dengan mempergunakan siklus 

kompresi uap. Sistem kerja alat menggunakan sistem 

tertutup dimana udara yang telah dipergunakan untuk 

proses pengeringan pakaian di lemari pengering, 

dipergunakan lagi untuk proses pengeringan sehingga 

udara disirkulasikan kembali ke ruang mesin. Mesin 
pengering energi yang diuji pada penelitian ini dalam 

bekerjanya mempergunakan siklus kompresi uap dan 

mempergunakan daya listrik sekitar 1600 watt. 

Komponen mesin pengering terdiri dari kompresor, 

evaporator, kondesor, pipa kapiler dan penyaring 

fluida. Udara yang digunakan untuk proses 

pengeringan disirkulasikan oleh kipas yang 

ditempatkan diantara kompresor dan kondensor. 

Udara dari lemari pengering pakaian disirkulasikan 

berturut turut melewati evaporator, kompresor dan 

kondensor, kemudian kembali masuk ke lemari 

pengering pakaian [4].  
Sistem pengeringan dibuat dengan sistem otomatis, 

maka diperlukan suatu sensor untuk mendeteksi berat 

pakaian pada saat dimasukkan atau pada saat kondisi 

kering. Rancang bangun alat pengering pakaian 

otomatis ini dilengkapi dengan sensor suhu DS18B20, 

sensor berat (load cell). Selain itu juga dilengkapi 

beberapa rangkaian yaitu rangkaian power supply, 

rangkaian push button, rangkaian relay, LCD, hair 

dryer dan Arduino Uno. Berikut ini merupakan 

Ganbar 1 blok diagram kerja rancang bangun alat 

pengeringan otomatis. 

 
Gambar 1. Blok Diagram Kerja Rancang Bangun Alat 

Pengeringan Otomatis 
Sistem kerja alat yaitu suplai dari rangkaian power 

supply, dimana rangkaian power supply ini 

menghasilkan keluaran berupa 5 VDC yang digunakan 

sebagai penyuplai Arduino Uno. Mikrokontroler 

Arduino Uno dilengkapi dengan beberapa komponen 

yaitu sensor berat load cell, sensor suhu DS18B20, 

rangkaian push button, rangkaian relay, LCD 16x2 

dan hair dryer. Tiga tombol push button mempunyai 
fungsi yang berbeda beda yaitu: tombol satu untuk 

mengecek berat, tombol dua pada push button untuk 

mengaktifkan memulai proses pengeringan di dalam 

alat pengering pakaian dan tombol tiga pada push 

button digunakan untuk mematikan paksa pada saat 

sistem pengeringan berkerja. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan 

kajian literatur dan perancangan sistem yang berkaitan 

mengenai sistem diagram alir proses pengeringan 
pakaian otomatis seperti disajikan pada Gambar 2. 

Beberapa pengujian dilakukan bertujuan untuk 

memeriksa dan analisa komponen komponen 

pendukung yang digunakan untuk proses pengeringan 

di dalam lemari pengeringan pakaian seperti pengujian 

power supply, sensor suhu DS18B20, sensor berat 

(load cell), hair dryer, push button dan pengujian 

lama proses pengeringan dengan perbandingan proses 

pengeringan alami menggunakan bantuan tenaga 

matahari. 

Pengujian rangkaian power supply dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan nilai keluaran dari trafo 
CT sebesar 5 volt untuk digunakan sebagai supply 

Arduino Uno. Tabel 1 merupakan hasil  pengujian 

rangkaian power supply 
Tabel 1. Pengujian Power Supply 

No Vrms Vout Dc 

1. 06,95 Volt 05,20 Volt 

2. 08,43 Volt 06,51 Volt 

3. 09,92 Volt 07,80 Volt 

339



                                      

 
 

4. 12,94 Volt 10,45 Volt 

5. 16,23 Volt 13,42 Volt 

6. 19,07 Volt 15,97 Volt 

7. 21,05 Volt 17,77 Volt 

Dari Tabel 1 data nilai yang mendekati 5 VDC yaitu 6 

VDC, maka penulis menggunakan tegangan 6 VDC 

sebagai input rangkaian power supply. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Alat Pengeringan Pakaian Otomatis 
Pengujian sensor DS18B20 yaitu dengan 

memvalidasikan data keluaran DS18B20 dengan data 

yang sama yaitu data dari termometer yang digunakan 

untuk mengukur suhu badan.  

Tabel 2. Pengujian DS18B20 

No Termometer DS18B20 Eror (%) 

1 32,3℃ 32℃ 0,94 

2 33,2℃ 33℃ 0,63 

3 34,3℃ 34℃ 0,88 

4 35,2℃ 35℃ 0,57 

5 36,1℃ 36℃ 0,28 

6 37,3℃ 37℃ 0,81 

7 38,1℃ 38℃ 0,26 

8 39,4℃ 39℃ 1,02 

9 40,2℃ 40℃ 0,5 

10 41,1℃ 41℃ 0,24 

Rata rata eror 0,6 

Dari Tabel 2 rata rata eror DS18B20 sekitar 0,6%. 

Analisa eror pada DS18B20 dilakukan dengan rumus:  

%100*
Termometer

DS18B20-Termometer
Eror   

Pengujian rangkaian push button dilakukan dengan 

cara menekan tombol 1 sampai tombol 3 untuk 

mendapatkan tegangan masing masing tombol guna 

untuk program coding pada Arduino Uno.  
Tabel 3. Pengujian Push Button 

No Pengukuran Analisa  Eror 

1 0,44 Volt  0,45 Volt 2,2 % 

2 0,89 Volt  0,90 Volt 1,1 % 

3 1,33 Volt  1,36 Volt 2,2 % 

Rata rata eror % 1,8% 

Dari Tabel 3 rata rata eror push button sekitar 1,8%. 

Analisa eror pada push button dilakukan dengan 

rumus:  

%100*
Analisa

Pengukuran-Analisa
Eror   

Pengujian sensor load cell 5  Kg dilakukan dengan 

memvalidasikan data keluaran load cell dengan data 

yang sama yaitu data keluaran dari timbangan duduk 5 

Kg. Selain itu guna untuk mencari berat rata rata 

untuk program coding Arduino Uno. Hasil pengujian 

load cell dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Hasil Pengujian Load Cell  

No Timbangan Load Cell  Eror (%) 

1 150 gram 135 gram 10 

2 300 gram 278 gram 7,3 

3 420 gram 381 gram 9,3 

4 560 gram 498 gram 11,1 

5 680 gram 625 gram 8,1 

6 840 gram 755 gram 10,1 

7 980 gram 884 gram 9,8 

8 1100 gram 998 gram 9,3 

9 1240 gram 1129 gram 8,9 

10 1380 gram 1249 gram 9,5 

11 1600 gram 1438 gram 10,1 

12 1800 gram 1624 gram 9,8 

13 2020 gram 1834 gram 9,2 

14 2300 gram 2067 gram 10,1 

15 2440 gram 2190 gram 10,2 

16 2560 gram 2313 gram 9,6 

17 2740 gram 2476 gram 9,6 

18 2900 gram 2611 gram 10 

19 3260 gram 2906 gram 11 

20 3460 gram 3097 gram 10,5 

21 3780 gram 3425 gram 9,4 

22 4100 gram 3700 gram 10 

23 4460 gram 4020 gram 10 

24 4850 gram 4400 gram 9,3 

Rata rata eror 9,7 

Pengujian hair dryer dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui suhu maksimal pada hair dryer. 

Pengujian pada hair dryer dapat dilihat pada Tabel 5 

pengujian suhu maksimal hair dryer. 
Tabel 5. Pengujian Suhu Maksimal Hair Dryer 

No. Waktu Suhu Maksimal 

1. 1 Menit 310C 

2. 2 Menit 35,50C 

3. 3 Menit 380C 

4. 4 Menit 420C 

5. 5 Menit 450C 

6. 10 Menit 490C 

340



                                      

 
 

7. 15 Menit 50,50C 

8. 20 Menit 50,50C 

9. 25 Menit 510C 

10. 30 Menit 510C 

11. 35 Menit 510C 

12. 40 Menit 510C 

13. 45 Menit 510C 

14. 50 Menit 510C 

15. 55 Menit 510C 

 16. 60 Menit 510C 

Dari Tabel 5 dapat dianalisa bahwa suhu awal di 

dalam lemari pengering pakaian sekitar 29oC elemen 

pemanas dari hair dryer naik secara perlahan hingga 

mencapai suhu maksimal sekitar 51oC dalam waktu 

sekitar 25 menit dan menit selanjutnya suhunya 

konstan. 

Pengujian keseluruhkan yaitu melakukan pengujian 

terhadap sistem secara keseluruhan, yang menitik 

beratkan pada pengujian terhadap lama pengeringan 

pakaian dengan membandingan kecepatan 

pengeringan matahari dan alat pengering pakaian. 
Hasil pengujian keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 

6. 
Tabel 6. Pengujian Keseluruhan Sistem 

No 

Berat 

Setengah 

Kering 

Berat 

Kering 

Suhu 

Pengeringan 

1 728 g 549 g 28 - 50 

2 1138 g 837 g 27 - 49 

3 2033 g 1325 g 27,5 - 48 

No 
Suhu 

Matahari 
Alat  Matahari 

1 34 - 38,3 60 Menit 270 Menit 

2 30 - 40,6 60 Menit 200 Menit 

3 34,1 - 40,6 80 Menit 160 Menit 

Dari Tabel 6 dapat diketahui proses lama pengeringan 

antara pengeringan pakaian secara alami 

menggunakan cahaya matahari dengan pengeringan 

menggunakan alat lemari pengering pakaian dan dapat 

dianalisa bahwa pengeringan alat lemari pengering 

pakaian lebih cepat proses pengeringannya 

dibandingkan dengan proses pengeringan secara 

alami, selain itu lemari pengering pakaian ini tidak 
terpengaruh oleh berbagai kendala cuaca baik itu 

cuaca mendung, panas dan hujan. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata rata eror yang terjadi pada sensor suhu 

DS18B20 adalah 0,6%. 

2. Rata rata eror yang terjadi pada push button adalah 

1,8%. 

3. Rata rata eror yang terjadi pada load cell adalah 
9,7%. 

4. Pada alat pengering dengan suhu maksimal 50oC 

dengan berat total kain setengah basah adalah 728 

gram lama pengeringan 60 menit. Sedangkan 

menggunakan proses pengeringan cahaya matahari 

pada saat cuaca mendung dengan berat 728 gram 

memerlukan waktu pengeringan selama 270 menit 

dengan suhu maksimal 38,3oC 

5.  Pada alat pengering dengan suhu maksimal 49
o
C 

dengan berat total kain setengah basah adalah 1138 

gram lama pengeringan 60 menit. Sedangkan 

menggunakan proses pengeringan cahaya matahari 

pada saat cuaca cerah dengan berat 1138 gram 

memerlukan waktu pengeringan selama 200 menit 

dengan suhu maksimal 40,6oC 

6. Pada alat pengering dengan suhu maksimal 48oC 
dengan berat total kain setengah basah adalah 2033 

gram lama pengeringan 80 menit. Sedangkan 

menggunakan proses pengeringan cahaya matahari 

pada saat cuaca cerah dengan berat 2033 gram 

memerlukan waktu pengeringan selama 160 menit 

dengan suhu maksimal 40,6oC 
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Abstrak - Lengkuas (Alpinia Galanga) atau laos merupakan tanaman herbal berumur panjang yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bumbu dan obat-obatan dan tergolong kedalam simlisia rimpang. Berdasarkan survei 

yang dilakukan di Kabupaten Bangka, tepatnya di Jl.Pasar Ikan Lama Ruko Barito Blok D No.22 Pasar Induk 

Kel. Pasir Putih Kec.Bukit Intan Pangkal Pinang-Bangka, terdapat seorang pengusaha bumbu melalui beberapa 
tahapan, yaitu perajangan lengkuas, pencuncian lengkuas, proses permesinan, hasil penggilingan lengkuas dan 

packing lengkuas. Metode perajangan saat ini masih secara manual yaitu dengan menggunakan parang sebagai 

alat bantu untuk merancang lengkuas tersebut. Dengan bantuan 2 orang pekerja dapat merajang 20 kg lengkuas 

dalam waktu 6 jam/hari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun mesin perajang 

lengkuas yang mampu merajang lengkuas dengan kapasitas 5kg/3menit. Tahapan-tahapan dalam pembuatan 

mesin perajang lengkuas ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahana data (survei,study literatur, referensi, 

uji coba), perancangan mesin, pembuatan dan perakitan mesin, uji coba, analisa dan pembuatan, kesimpulan 

dan saran. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, mesin mampu merajang 5kg lengkuas/30 detik. 

Kata kunci: Lengkuas, Perajang , Bumbu Masakan 

Abstract - Galangal (Galician galang) or laos is a long-lived herbaceous plant widely used as a spice and 

medicine and belonging to rhizomes simlisia. Based on a survey conducted in Bangka Regency, precisely in 
Pasar Ikan Lama street Ruko Barito Block D No.22 Pasar Keluk Kel. Pasir Putih Kec.Bukit Intan Pangkal 

Pinang-Bangka, there is a seasoning entrepreneur through several stages, namely galangal wajang, galangal 

locking, machining process, the result of galangal and galangal packing. The method of chopping is still 

manually that is by using a machete as a tool to design the galangal. With the help of 2 workers can chop 20 kg 

galangal within 6 hours/day. The purpose of this research is to design and build galangal chopper machine 

capable of chopping galangal with capacity 5kg/3minute. The stages in making this galangal chopper machine 

starts from data collection, data processing (survey, literature study, reference, trial), machine design, 

manufacture and assembly of machinery, testing, analysis and manufacture, conclusions and suggestions. Based 

on the results of trials that have been done, the machine is able to chop 5kg galangal/30 seconds. 

 

Keywords: Galangal, Chopper, Spice Cuisine. 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil 

rempah-rempah terbesar di dunia. Lengkuas (Alpinia 

galanga) atau laos merupakan tanaman herbal 

berumur panjang yang banyak dimanfaatkan sebagai 

bumbu dan obat-obatan dan tergolong kedalam 

simlisia rimpang [1]. Umumnya masyarakat 

memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak 

dan pengobatan tradisional.  Lengkuas umum 

digunakan di Indonesia karena masakan Indonesia 

umumnya berempah lengkap dan berasa gurih. Untuk 

mendapatkan lengkuas, petani lengkuas biasanya 
memanen akar dari tanaman lengkuas. Lengkuas 

cukup mudah ditemukan di pasaran Indonesia karena 

memang salah satu bumbu utama yang wajib ada 

dalam beberapa masakan. Untuk itu produksi dan 

konsumsi lengkuas sendiri sangat tinggi di Indonesia 

terutama di Bangka Belitung, oleh karena itu tentu 

diperlukan cara penanganan maupun pengolahan 

pasca panen untuk  tersebut. 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali 

perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan 

manusia, seperti contohnya perkembangan teknologi 

yang merubah cara kerja manusia dalam mengolah 

bahan makanan, dari cara kerja manual dengan tenaga 

manusia sampai cara modern yang disebut juga cara 

kerja mekanik dan otomatis. Untuk proses manual 

tersebut banyak hal-hal yang membuat proses 

perajang berjalan lama, yaitu masih menggunakan alat 

tradisional dalam proses perajangan lengkuas dengan 

menggunakan tenaga manusia.  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 

Pangkalpinang dengan pengusaha bumbu yang 

bernama Ibu Veni, dalam proses perajang lengkuas 
masih dilakukan secara manual. Pertama-tama 

lengkuas disortir kemudian dirajang menggunakan 

parang atau golok membutuhkan 2 orang pekerja 

selanjutnya lengkuas dicuci menggunakan air bersih, 

dilanjutkan dengan penggilingan  lengkuas 

menggunakan mesin dan menghasilkan hasil yang 

sudah halus dan terakhir yaitu proses packing 

menggunakan karung atau kaleng. Gambar 1.1 berikut 

adalah proses pengolahan lengkuas yang ada di 

pasaran. 

342

mailto:danugalangp@gmail.com


 

Gambar 1.1 Proses Pengolahan Lengkuas 

Pada gambar diatas adalah proses perajangan lengkuas 
masih secara manual dan membutuhkan waktu yang 

lama dengan pengoperasiannya harus menggunakan 

tenaga manusia di tempat UKM bumbu masakan Ibu 

Veni yang beralamat Jl. Pasar Ikan Lama Ruko Barito 

Blok D No. 22 Pasar Induk Kel. Pasir Putih Kec. 

Bukit Intan, Pangkal Pinang – Bangka Belitung 

sedangkan kebutuhan produktivitas   sangat banyak, 

untuk proses perajang lengkuas manual yaitu 

20kg/hari bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 6 

jam per hari dan dengan tenaga kerja sebanyak 2 

orang.  
Berdasarkan latar belakang diatas maka akan 

dirancang dan dibuat sebuah mesin yang mampu 

merajang lengkuas dengan kapasitas 5kg/3menit 

dengan ketebalan antara 5-15 mm. 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana merancang dan membuat mesin 

perajang lengkuas? 

b. Bagaimana mesin yang dirancang mampu 

merajang lengkuas dengan kapasitas  5 kg/30 
detik? 

c. Bagaimana hasil dari rajangan itu harus memiliki 

ketebalan 5-15 mm? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Mampu merancang dan membangun mesin 

perajang lengkuas. 

b. Mampu merajang lengkuas dengan kapasitas 1kg 

kg/30 detik.  

c. Mampu merajang lengkuas dengan rata-rata 
ketebalan 5-15 mm. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Lengkuas (Alpinia galanga) atau laos merupakan 

tanaman herbal berumur panjang yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bumbu dan obat-obatan dan 

tergolong kedalam simlisia rimpang [1]. Lengkuas 

banyak digunakan dalam bidang pangan, yaitu sebagai 

pengempuk daging dalam masakan dan sebagai salah 

satu rempah untuk berbagai bumbu masakan 

tradisional Indonesia [2]. Beberapa teori-teori yang 

digunakan dalam Pembahasan mesin perajang 

lengkuas ini diantaranya: 

2.1. Metode Perancangan 

Metode Perancangan merupakan suatu proses berpikir 

sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai 

dengan yang diharapkan yang dilakukan dengan 

kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam 

proses pembuatan produk. Pada proses perancangan 

mesin perajang lengkuas ini, metoda yang digunakan 
adalah Metode Perancangan menurut  VDI 2222 [3].  

  

2.2.1. Menganalisis 
a. Analisis Pengembangan Awal 

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengetahui 

persoalan dan penempatan pondasi untuk 

mengembalikan proyek perancangan. Pada fase ini 

harus mengetahui masalah desain sehingga 

memungkinkan kita mendekati task yang mudah [4].  

 

b. Pengumpulan Data 
Tujuan dari tahapan ini adalah mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan dari referensi literatur, 

keterangan ahli, baik dalam bentuk keterangan tertulis 

ataupun non tertulis [3]. 

 

2.2.2. Mengkonsep 
Pada tahapan ini akan dibuat beberapa konsep 

atau sketsa dari produk/komponen berdasarkan list of 

requirement yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Semakin banyak konsep yang dapat dibuat, semakin 

baik [4].  
1) Daftar Tuntutan 

Daftar tuntutan berisi keinginan atau kebutuhan 

yang harus diaplikasikan pada rancangan.  

2) Menguraikan Fungsi 

Langkah awal dalam menguraikan fungsi 

rancangan dengan menggunakan analisa black 

box, kemudian dilanjutkan dengan membuat 

scoope perancangan dan diagram fungsi 

bagian. 

3) Membuat Alternatif Fungsi Bagian 

Dalam membuat alternatif konsep dari setiap 

fungsi bagian yang didapat dari scoope 
perancangan, tidak harus mencantumkan 

ukuran detail dari masing-masing alternatif, 

melainkan cukup ukuran dasar dan bentuknya 

saja. Alternatif konsep dapat dirancang 

menggunakan software CAD, digambar 

manual, foto bagian mesin atau mekanisme lain 

dari suatu alat yang dapat diimplementasikan 

kedalam rancangan. 

4) Membuat Alternatif Fungsi Keseluruhan 

Langkah selanjutnya adalah mengabungkan 

masing-masing alternative fungsi bagian 
hingga didapat minimal 3 varian konsep 

keseluruhan dengan menggunakan diagram 

atau tabel pemilihan. 
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5) Varian Konsep 

Hasil pengelompokkan dari tahap menentukan 

varian konsep selanjutnya dibuat sebuah 

rancangan sesuai dengan masing-masing fungsi 

bagian yang dipasangkan.  

6) Penilaian Varian Konsep 

Terdapat 2 (dua) aspek penilaian dalam 

tahapan ini, yaitu penilaian dari aspek teknis 

dan penilaian dari aspek ekonomis. Metode 

penilaian dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

metode House of Quality dan metode scoring. 
Metode Scoring dapat dilihat pada Tabel 2.1 

berikut: 
 

Tabel 1. Metode Scoring 
 

4 3 2 1 

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang baik 

 

 
 

2.2.3. Merancang 
Dari konsep yang terpilih akan dirancang 

komponen pelengkap produk. Perhitungan desain 

secara menyeluruh akan dilakukan, misalnya 

perhitungan gaya-gaya yang bekerja, momen yang 

terjadi, daya yang dibutuhkan (pada transmisi), 

kekuatan bahan (material), pemilihan material, 

pemilihan bentuk komponen penunjang, faktor 

penting seperti faktor keamanan, keandalan, dan lain-

lain [4]. 
 

2.2.4. Penyelesaian Perancangan 
Setelah rancangan diinspeksi manufaktur dan 

mampu ukur, maka dilakukan pemberian spesifikasi 

tambahan pada gambar perancangan, jika diperlukan 
[4]. ruswandi 

2.3. Komponen Mekanik yang digunakan 
Sebagai literatur untuk membantu dalam proses 

pemecahan masalah, penulis mengambil teori-teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan di kampus 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung serta 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang 

diambil salah satunya adalah elemen mesin. 

Elemen mesin adalah bagian-bagian suatu 

konstruksi mesin yang mempunyai bentuk serta fungsi 

tersendiri, seperti baut-mur, pena, pasak, poros, 

kopling, roda gigi, elemen pengikat, elemen 
pemindah, dan motor.  

 

2.3.1. Elemen Pengikat 

Elemen pengikat terdiri dari: 

a. Dapat dilepas, contoh: baut dan mur, pena dan 

pasak 

b. Tidak dapat dilepas, contohnya: pengelasan 

 

2.3.2. Elemen Pemindah 

a. Poros 

Poros merupakan elemen utama pada transmisi 

putar yang dapat berfungsi sebagai pembawa, 

pendukung putaran dan beban, dan pengatur gerak 

putar menjadi gerak lurus dan umumnya ditumpu 

oleh dua tumpuan [5].  

Untuk menghitung diameter poros lihat 

persamaan dibawah ini: 

 d =    (2.1)  

Keterangan : 

MR  = Momen gabungan (Nmm) 

d   = diameter poros   (mm) 

 = Tegangan bengkok ijin  (N/mm²)    
 

b. Bantalan  

Bantalan merupakan elemen mesin yang 

menumpu poros berbeban, sehingga putaran 

atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung 

secara halus,aman, dan panjang umur [5]. 
Bearing dan rumah bearing ditunjukkan pada 

Gambar 2.1: 

 
Gambar 2.1 Bearing dan Rumah Bearing 

c. Sabuk dan Puli 

Sabuk penggerak adalah suatu peralatan dari 

mesin yang bekerjanya berdasarkan dari gesekan, 
melalui gesekan antara puli dan sabuk penggerak 

gaya melingkar dapat dipindahkan dari puli 

penggerak ke puli yang digerakkan, perpindahan 

gaya ini tergantung dari tekanan sabuk penggerak 

kepermukaan puli, maka ketegangan dari sabuk 

penggerak sangatlah penting dan bila terjadi slip 

maka kekuatan geraknya akan berkurang. 

Ukuran penampang sabuk ditunjukkan pada 

Gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2 Ukuran Penampang Sabuk 
 

2.3.3. Motor AC 
 Motor AC merupakan jenis motor yang 

menggunakan tegangan bolak-balik sebagai sumber 

tegangannya. Dengan memberikan beda tegangan 

bolak-balik sebagai sumber tegangan pada kedua 
terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah 

dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik maka 

arah putaran motor akan berbalik pula [6].  
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2.2. Permesinan 

 Proses-proses yang digunakan dipemesinan, 

yaitu sebagai berikut :   

a. Mesin Bubut, digunakan untuk membubut 

benda-benda berbentuk silindris. Contoh: 

pada bush. 

b.   Proses Pemotongan dan penggerindaan pelat 

menggunakan gerinda potong. 

c. Proses Pengelasan, menggunakan las listrik   

d. Proses pengeboran, menggunakan mesi  gurdi. 

2.3. Perawatan 

 Pada perawatan ada berbagai jenis tipe 

perawatan dan kegiatan perawatan yang dapat 

dilakukan. Dari sekian banyak jenis perawatan, 

semuanya akan mengarah pada Perawatan Produktif 

Terpadu (Total Productive Maintenance). Salah satu 

perawatan pada Total Productive Maintenance (TPM) 

adalah Autonomous Maintenance atau yang lebih 
dikenal dengan Perawatan Mandiri [7]. Polman Timah 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1. Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan pada 

proyek akhir ini adalah metode perancangan VDI 

2222. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

merancang proyek akhir ini adalah sebagai berikut; 

1. Membuat daftar tuntutan. 
Pembuatan daftar tuntutan diperoleh 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta rumusan masalah yang ada. 

2. Penguraian fungsi keseluruhan. 

Penguraian fungsi bertujuan untuk menjelaskan 

bagia-bagian mesin dan fungsi dari masing-

masing bagian yang dirancang. 

3. Membuat alternatif fungsi bagian. 

Alternatif fungsi bagian bertujuan untuk 

menentukan komponen yang paling baik 

digunakan berdasarkan spesifikasi yang 
dibutuhkan sehingga didapatkan satu alternatif 

fungsi bagian yang digunakan. 

4. Varian konsep 

Setelah dipilih satu alternatif fungsi dari 

masing-masing alternatif fungsi bagian , maka 

dirancang tiga varian konsep dengan bentuk 

yang bervariasi. 

5. Menilai alternatif konsep berdasarkan aspek 

teknis dan ekonomis 

Varian konsep yang telah dirancang memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-masing 
sehingga dilakukan penilaian berdasarkan 

aspek teknis dan ekonomis. Kemudian hasil 

dari penilaian tersebut diakumulasi menjadi 

satu sehingga diperoleh nilai akhir. 

6. Pengambilan keputusan alternatif konsep 

rancangan. 

Setelah diperoleh nilai akhir dari akumulasi 

penilain aspek teknis dan ekonomis maka 

dipilihlah varian konsep dengan nilai akhir 

tertinggi. 

 

3.2. Perhitungan Rancangan 

1. Perhitungan Daya Motor 

 Langkah dalam perhitungan daya motor adalah 

sebagai berikut: 

Diketahui : 

 m = 5 kg n = 70rpm 

G = 10 m/s2 

Penyelesaian : 
F = m x g = 5kg x 10m/s2 = 50 N 

Mp = 50N x 500mm = 25000 Nmm = 25 Nm 

Mp = 9550 x  

P =  =  = 0,1832 Kw 

P = 183,2 watt 

Karena 1 Hp = 746 watt, maka : 

P =  = 0,245 Hp  0,25 Hp  ¼ Hp. 

Karena menggunakan motor listrik, maka daya 

yang bisa digunakan adalah ¼ Hp.  

 

2. Perhitungan Diameter Poros 

Momen Puntir 1 (Mp1) 

Diketahui P = ¼ Hp = 0,1865 Kw dan n1 = 1400 rpm 

Mp1 = 9550  

Mp1 = 9550  = 1,3994 Nm = 1.399,4 Nmm 

 

3. Momen Puntir 2 (Mp2) 
Diketahui Mp1 = 1.399,4 Nmm dan i puli = 1:2 

Mp2 = Mp1 x ipuli 

Mp2 = 1.399,4 Nmm x 2 = 27.988 Nmm 

 

4. Perhitungan Gaya Puli 2 (Fp2) 

Mp2 = 27.988Nmm dan diameter puli 2 (dp2) = 

145mm 

Fp2 =  =   

Fp2 =  = 386,04 N 

 

5. Momen Gabungan (MR) 

Diketahui Mbmax = 15.441,60 Nmm dan Mp2 = 

27.988 Nmm 

MR =  

Karena bahan poros yang digunakan adalah St.60, 

maka  = 0,74 

MR =  

MR = 23667,61245 Nmm. 

 

6. Dimeter Poros (d) 

Diketahui MR = 23667,61245 Nmm, ij = 48 
N/mm2 (St.60) 

d =  

d =  
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d = 17,02 mm  25 mm. 
Jadi diameter poros yang diambil adalah 25 mm. 

 

7. Sistem Perawatan 

Perawatan adalah suatu kombinasi dari semua 

tindakan yang dilakukan dalam rangka 

mempertahankan atau mengembalikan sesuatu pada 

kondisi yang dapat diterima. Pelumasan dan 

kebersihan suatu mesin adalah suatu tindakan 

perawatan yang paling dasar  yang harus dilakukan 

sebelum dan sesudah menggunakan mesin karna hal 

tersebut dapat mencegah terjadinya keausan dan 
korosi yang merupakan faktor utama penyebab 

kerusakan elemen-elemen mesin. 

Oleh karena itu, pelumasan secara berkala 

memang berperan penting dalam perwatan kepresisian 

dan mencegah terjadinya keausan. Langkah-langkah 

untuk merawat mesin perajang lengkuas ini adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Melakukan perawatan pencegahan (preventive 

maintenance) dengan cara melumasi bearing, 

rumah bearing, dan bagian-bagian slide pada 
mesin dengan grease atau oli setiap 24 jam atau 

setelah pengoprasian mesin tersebut. 

b. Melakukan pembersihan bagian-bagian mesin 

sebelum dan setelah pengoperasian mesin supaya 

jalan pengoprasian mesin lancar. 

c. Untuk mesin ini dilakukan perawatan rutin setiap 

pemakaian, perawatan itu berupa : 

d. Pembersihan hopper, bagian-bagian dalam pisau 

sebelum menggunakan mesin. 

e. Pelumasan pada bearing, rumah bearing, dan 

pisau perajang. 
Dan untuk perawatan berkala yang perlu 

diperhatikan adalah penggantian oli pada gearbox, hal 

ini dilakukan agar mesin selalu dalam keadaan 

maksimal.  

 

3.3. Proses Permesinan 

Proses permesinan mesin perajang lengkuas 

diproses melalui bebrapa proses pemesinan yaitu 

mesin bubut, mesin frais, mesin bor, mesin gerinda, 

mesin las. 

3.4. Perakitan 

Proses perakitan merupakan proses 
penggabungan bagian bagian dari komponen satu 

dengan komponen yang lainnya sehingga menjadi 

sebuah mesin yang utuh. Pada tahap ini komponen-

komponen mesin yang telah dibuat dirakit sesuai 

dengan gambar. 

Perakitan pertama kali dilakukan pada konstruksi 

rangka, yaitu dengan melakukan pengelasan pada 

pelat siku sehinngga membentuk rangka sesuai dengan 

rancangan. Lalu dilanjutkan dengan memasang 

housing pisau, kemudian dengan meletakkan poros 

linier bearing, dan dilanjutkan dengan pemasangan 
kayu keatas pelat housing pisau. Perakitan selanjutnya 

yaitu dengan memasang roda eksentrik untuk 

menghubungkan eksentrik dan dudukan pelat atas 

dengan memanfaatkan elemen pengikat berupa baut. 

Dan yang terakhir pemasangan motor, reducer, pulley, 

dan V-belt. Gambar 3.1 dibawah dalam hasil dari 

perakitan mesin yang telah dirakit. 

 

 
Gambar 3.1 Hasil Perakitan Mesin 

 

 

3.5. Uji Coba Mesin 

 Setelah perakitan selesai, pada tahap ini 

dilakukan proses uji coba pada mesin perajang 

lengkuas. Lengkuas ditimbang dulu sebanyak 1kg, 

kemudian mesin dijalankan. Uji coba dilakukan 

sebanyak 4 kali. Data hasil ujicoba seperti ditunjukkan 

pada tabel 3.1 berikut. 

 
Tabel 3.1 Uji Coba Mesin 

Ujicoba 
Tebal 

(mm) 

Waktu 

(detik) 

1 5-8 30  

2 5-14 36  

3 5-11 45 

4 5-11 45 

5 5-15 30 

Rata-rata 5-15 37 

 

Berdasarkan data diatas, maka rata-rata mesin mampu 

merajang lengkuas: 1kg = 37 detik dengan ketebalan 

rata-rata 5-15 mm. 

 
 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil uji coba mesin perajang lengkuas 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil perancangan mesin perajang lengkuas 

adalah sebagai berikut: 

a.  Motor penggerak menggunakan motor listrik  

dengan kapasitas ¼ PK 

b.    Sistem transmisi menggunakan pully dan belt 

c.  diameter poros yang digunakan adalah 
diameter 25mm 

2. Berdasarkan hasil ujicoba, mesin perajang 

lengkuas tersebut dapat merajang lengkuas 

dengan kapasitas 5kg/30 detik. 

3. Rata-rata ketebalan hasil perajangan lengkuas 

yaitu sebesar 5-15 mm. 
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Abstrak - Matakuliah Perbaikan Elemen Mesin (PEM) merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 

oleh Mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (PolmanBabel), dengan harapan mahasiswa 

mampu memperbaiki kerusakan elemen mesin seperti poros, alur pasak, roda gigi dan ulir dengan baik, benar. 

Saat ini proses perbaikan elemen mesin terkendala di alat bantu pemeriksaan hasil perbaikan elemen mesi 

seperti poros. Penelitian ini bertujuan untuk merancang media bantu pemeriksaan penyimpangan pada poros 

dan dapat memeriksa penyimpangan kelurusan dan keselindrisan pada poros. Adapun tahapan-tahapan 

penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dan informasi, kemudian merancang alat, pembuatan alat, 

perakitan, dan uji coba. Berdasarkan hasil perancangan dan ujicoba alat bantu pemeriksaan penyimpangan 

pada poros didapat besarnya penyimpangan kelurusan poros rata-rata sebesar 0.23mm dan besarnya 

penyimpangan kesilindrisan rata-rata sebesar 0.12. 

Kata kunci: Kesilindrisan, Poros, PEM, Penyimpangan, Pemeriksaan 

Abstract - Machine Improvement Element (PEM) is one of the competencies that must be possessed by students 

Polytechnic Manufacturing of Bangka Belitung (PolmanBabel), in the hope that the students can repair the 

damage of machine element such as the shaft, peg, gear and thread well. Currently the process of repairing the 

engine element is constrained in the inspection tools of mesi element improvement such as the shaft. This study 

aims to design auxiliary media for aberration checks on the axis and can examine alignment and alignment 

deviations on axis. The stages of this research starts from the collection of data and information, then designing 

tools, making tools, assembling, and testing. Based on the results of design and testing of the aberration check 

axis on the axis obtained the magnitude of averages 0.23mm and the magnitude of deviation celery averages of 

0.12. 

 

Keywords: cylindrical, Axis, PEM, Deviation, Examination. 

1. PENDAHULUAN 

Di dunia industri manufaktur sekarang, teknik 

perawatan mesin merupakan bagian yang sangat 

penting dibidang industri. Teknologi-teknologi yang 

terus berkembang harus disertai dengan metode 

perawatan dan perbaikan yang terus maju dan 

berkembang agar teknologi yang terus maju seimbang 

dengan teknik perawatan. . Menurut Sofian Assauri[1]  

“Perawatan merupakan kegiatan untuk memelihara 

atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan 

mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian 
yang diperlukan agar supaya suatu keadaan operasi 

produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang 

direncanakan”. Pada prodi perawatan dan perbaikan 

mesin terdapat dasar pembelajaran yang sangat 

penting yaitu pembelajaran tentang Perbaikan Elemen 

Mesin (PEM). Perbaikan elemen mesin merupakan 

salah satu mata kuliah yang ada pada prodi perawatan 

dan perbaikan mesin yaitu pembelajaran tentang 

bagaimana cara/metode yang digunakan untuk  

memperbaiki elemen-elemen mesin. Dengan adanya 

praktikum perbaikan elemen mesin yang didapat 
mahasiswa tingkat 2 semester 3 pada mata kuliah 

“Teknik Perawatan 3” dengan kode SKS TPR301T 

sebanyak 36 jam praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu memperbaiki poros yang aus, memperbaiki 

ulir dan memperbaiki roda gigi yang rusak. 

Mahasiswa banyak melakukan berbagai proses dan 

metode untuk dapat menyelesaikan mata kuliah 

tentang perbaikan elemen mesin. Hal inilah yang 

menjadi pembahasan yang berhubungan dengan media 

atau alat bantu yang akan dibuat. Untuk saat ini proses 

praktikum yang dilakukan di LAB mekanik Polman 

Negri Bangka Belitung dilakukan di mesin bubut, 
dengan cara mencekam benda kerja pada chuck, 

kemudian kunci rahang chuck tersebut agar benda 

kerja tersebut benar-benar tercekam erat pada chuck 

sehingga saat proses pengukuran. berlangsung benda 

kerja tidak bergerak dan berubah arah cekam pada 

chuck. Lalu lakukan pengecekan menggunakan dial 

indicator pada beberapa posisi. Yang pertama 

melakukan pemeriksaan kelurusan, dengan meletakan 

dial indicator pada landasan dan sentuhkan jarum dial 

indicator pada poros, lalu gerakan landasan tersebut ke 

arah memanjang untuk memeriksa poros. Kemudian 
lakukan proses yang sama pada posisi 00, 900, 1800 

sampai dengan 2700, seperti ditunjukkan pada Gambar  
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1.1 berikut. 

 

Gambar 1.1 Memeriksa Kesejajaran Horizontal 

 

Yang kedua melakukan pemeriksaan kesejajaran 

vertikal, dengan meletakan dial indicator pada 

landasan dan sentuhkan jarum dial indicator pada 

poros, lalu gerakan landasan tersebut ke arah 

memanjang untuk memeriksa poros. Kemudian 
lakukan proses yang sama pada posisi 00,900,1800 

sampai dengan 2700 seperti pada (Gambar 1.2) 

 

 
Gambar 1.2 Memeriksa Kesejajaran Vertikal  

Setelah itu memeriksa kesilinderisan poros dengan 

cara menempelkan jarum dial indicator pada poros 

lalu putar pencekam secara manual sehingga dapat 

mengetahui kesilinderisan pada poros. Pemeriksaan 

ini dilakukan untuk memeriksa kemungkinan adanya 

pembengkokan pada bidang-bidang poros tersebut. 

seperti pada (Gambar 1.3) 

 

 
Gambar 1.3 Memeriksa Kebulatan 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman, ada 

beberapa permasalahan yang dapat menghambat pada 

saat praktikum perbaikan elemen mesin berlangsung. 

Dari banyaknya hal dan permasalahan yang dapat 

menghambat mahasiswa pada saat praktikum tersebut, 

hal yang utama yang akan diangkat adalah pada saat 

perbaikan poros karena tidak adanya media atau alat 

bantu yang di khususkan untuk mengukur dan 

memeriksa penyimpangan pada poros sehingga saat 

mengukur dan memeriksanya harus menggunakan 
mesin bubut, dan pada dasarnya mesin bubut 

digunakan untuk proses membubut pada saat praktik 

proses permesinan, sehingga mahasiswa yang akan 

melakukan proses pengecekan poros akan terhambat 

jika ada mahasiswa yang sedang praktik proses 

permesinan di mesin bubut dan begitu pun sebaliknya. 

Dari permasalahan di atas, akan dirancang dan 

dibangun sebuah alat atau media yang dapat 

memeriksa dan mengukur penyimpangan pada poros, 

dengan harapan alat ini dapat membantu mahasiswa 

saat praktikumsehingga menjadi lebih efektif pada 
saat praktikum dan juga alat ini bisa menjadi sebagai 

mediapembantu pengajar untuk mendemonstrasikan 

dalam pengajaran perbaikan elemen mesin.  

 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana merancang dan membuat media 

bantu pemeriksaan penyimpangan pada poros 

b. Pemeriksaan seperti apa yang dapat dilakukan 
pada media bantu pemeriksa penyimpangan pada 

poros 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Mampu merancang dan membuat media bantu 

pemeriksaan penyimpangan pada poros  

b. Mampu memeriksa penyimpangan kesejajaran 

horinzontal dan keselinderisan pada poros 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

Dasar-dasar teori yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian ini dan beberapa metode 

pengumpulan data ini diperoleh melalui informasi dan 

referensi (buku-buku panduan & internet). 

 

2.1 Perbaikan Elemen Mesin (PEM) 

 

Pada Prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin 

terdapat dasar pembelajaran yang sangat penting yaitu 

pembelajaran tentang perbaikan elemen mesin (PEM). 
Perbaikan elemen mesin merupakan metode 

pembelajaran bagaimana cara memperbaiki elemen-

elemen mesin. Proses-proses yang dilakukan antara 
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lain adalah proses pengukuran dan pemeriksaan pada 

poros yang aus atau rusak, proses tersebut dilakukan 

di mesin bubut dengan cara mencekam benda kerja 

pada chuck kemudian dilakukan pengecekan 

menggunakan dial indicator pada beberapa posisi. 

Yang pertama pada posisi 00, dengan meletakan dial 

indicator pada landasan dan sentuhkan jarum dial 

indicator pada poros, lalu gerakan landasan tersebut ke 

arah memanjang untuk memeriksa poros. Kemudian 

lakukan proses yang sama pada posisi 900,1800,2700 

sampai dengan 3600. Setelah itu memeriksa kebulatan 
poros dengan cara menempelkan jarum dial indicator 

ke poros lalu putar pencekam secara manual sehingga 

dapat mengetahui kebulatan pada poros. Pemeriksaan 

ini dilakukan untuk memeriksa kemungkinan adanya 

pembengkokan pada bidang-bidang poros. 

 

2.2 Kalibrasi [2] 

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan 

kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur 

dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap 

standar ukur yang mampu telurus (traceable) ke 
standar nasional maupun internasional untuk satuan 

ukuran dan atau internasional dan bahan-bahan acuan 

tersertifikasi. 

1. Tujuan kalibrasi 

a) Mencapai ketertelusuran  pengukuran . hasil 

pengukuran  dapat dikaitkan /ditelusur sampai ke 

standar yang lebih tinggi /teliti (standar primer 

nasional dan / internasional), melalui rangkaian 

perbandingan yang tak terputus. 

b) Menentukan deviasi (penyimpangan) 

c) Kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu 
instrument ukur. 

d) Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan 

standar nasional maupun internasional 

2. Manfaat kalibrasi 

a) Menjaga kondisi instrumen ukur bahan ukur agar 

dapat tetap sesuai dengan spesifikasinya. 

b) Untuk mendukung sistem mutu yang di terapkan 

di berbagai industri pada peralatan laboratorium 

dan produksi yang dimiliki. 

c) Bisa mengetahui perbedaan (penyimpangan) 

antara harga benar dengan harga yang ditunjukan 

oleh alat ukur. 
3. Hasil kalibrasi antara lain: 

a) Nilai Obyek Ukur 

b) Nilai koreksi/penyimpangan  

c) Nilai ketidakpastian pengukuran (besarnya 

kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

pengukuran) 

 

2.3 Dasar -  dasar perancangan[3] 

Tahapan yang dilakukan untuk membuat 

rancangan yang baik harus melalui tahapan–tahapan 

dalam perancangan sehingga dapat di peroleh hasil 
rancangan yang optimal sesuai dengan apa yang di 

harapkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui 

adalah sebagai berikut: 

 

2.2.1 Merencanakan 

Pada tahap merencanakan, setiap proses 

perencanaan diawali dengan adanya permasalahan - 

permasalahan yang datang sebagai pekerjaan yang 

harus diselesaikan atau dikerjakan, yang diciptakan 

atau dipilih sendiri oleh perancang. Dalam tahapan ini 

harus di putuskan tentang produk yang akan di buat. 

Keputusan tentang produk tersebut di tinjau dari 

berbagai aspek dan diantaranya hasil penelitian dan 

hasil analis pasar. 

 
2.2.2 Mengkonsep 

Mengkonsep dalah tahapan perancangan yang 

menguraikan masalah mengenai produk, tuntutan yang 

ingin di capai dari produk, pembagian fungsi / sub 

sistem, pemilihan alternatif fungsi dan kombinasi 

alternatif sehingga didapat ke putusan akhir. Hasil 

yang di peroleh dari tahapan ini berupa konsep, 

tahapan mengkonsep adalah sebagai berikut : 

1. Definisi tugas 

Dalam tahapan ini diuraikan masalah yang 

berkenaan dengan produk yang akan di buat. 
Misalnya di mana produk itu akan di gunakan, 

siapa penggunanya dan berapa jumlah 

operatornya. 

2. Daftar tuntutan 

Dalam hal ini di uraikan tuntutan yang ingin di 

capai dari produk yang akan di buat, misalnya:  

a) Dimensi 

b) Kemudahan dalam produksi 

c) Sistem control 

3. Diagram proses 

Diagram yang menggambarkan proses yang ada 
pada rancangan, di mulai dari input sampai 

output. Diagram proses biasanya dimunculkan 

dalam analisa black box. 

4. Analisa Fungsi Bagian 

Tahapan ini menguraikan sistem utama menjadi 

sub sistem setiap bagian. Didalam merancang 

sebuah alat terlebih dahulu diketahui sistem 

utama yang digunakan pada produk tersebut. 

Ada beberapa sistem block yang terdapat pada 

alat yang direncanakan, diantaranya: 

a) Sistem rangka 

b) Sistem transmisi 
c) Sistem penggerak 

5. Alternatif Fungsi Bagian 

Tahapan ini menguraikan sistem utama menjadi 

sub sistem setiap bagian berdasarkan fungsinya 

masing-masing, dipisahkan menjadi sub sistem, 

maka selanjutnya sub sistem tersebut dibuatkan 

alternatif-alternatif. fungsi bagian tersebut, 

kemudian dipilih berdasarkan aspek. 

6. Varian konsep  

Penggabungan dari konsep yang akan menambah 

keunggulan suatu konstruksi. 
7. Keputusan Akhir 

Dalam tahapan ini berisi alternatif yang telah 

dipilih dan akan digunakan pada sistem yang 

akan dibuat 
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2.2.3 Merancang 

Faktor-faktor utama yang harus diperhatikan 

dalam merancang Mencakup standar pengambaran 

yang akan diterapkan (ISO, DIN, JIS)    hingga 

penggunaan elemen standar yang akan digunakan 

untuk mengurangi proses pengerjaan mesin sehingga 

waktu pengerjaan alat lebih cepat 

1. Fase – fase perancangsn 

Dalam setiap kegiatan perancangan terdapat 

fase-fase yang direncanakan untuk membatasi 

setiap kegiatan sehingga menjadi lebih fokus dan 
terarah, adapun fase-fase dalam perancangan, 

yaitu: 

a. Fase definisi proyek, perencanaan proyek, 

analisa masalah, dan    penyusunan 

spesifikasi teknis proyek. 

b. Fase perancangan konsep produk. 

c. Fase perancangan produk 

d. Fase perancangan konsep produk 

 

2. Metode perancangan 

Metode untuk menciptakan rancangan dengan 
berbagai alternatif dan variasi untuk 

menghasilkan sesuatu secara optimal, dalam 

bentuk, fungsi, maupun proses pembuatannya 

sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

 

2.2.4 Penyelesaian 

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian, terdiri dari: 

a. Membuat gambar gusunan sistem Rancangan. 

b. Membuat gambar kerja. 

c. Membuat daftar bagian. 

d. Membuat petunjuk perawatan 
 

 

2.4 Metode Penelitian 

Metode yang akan dijalankan dengan menyusun 

kegiatan-kegiatan dalam bentuk flow chart, Diagram 

alir pada kegiatan penelitian ini ditunjukan oleh 

Gambar 2.1 berikut ini. 

 
Gambar: 2.1  Flow chart Metode Penelitian 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dibawah ini adalah hasil rancangan dari media bantu 

pemeriksa penyimpangan pada poros yang telah 

dirancang, untuk membantu mencari jalan keluar 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan solusi 

yang cocok dalam semua aspek. media bantu 

pemeriksa penyimpangan pada poros tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 
 

Gambar 3.1 Hasil Perancangan Media bantu 

pemeriksa penyimpangan pada poros 

 
Sistem kerja media bantu pemeriksa penyimpangan 

pada poros adalah benda kerja di cekam, kemudian 

center di arahkan  ke benda kerja lalu dikunci. 

Letakkan dial pada dudukan eretan, lakukan dial untuk 

memeriksa kelurusan dan keselindrisan pada poros. 
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Kelebihan dari varian konsep ini menggunakan sistem 

peluncur linear motion guide bisa memeriksa hasil 

penyimpangan lebih presisi dan lebih mudah 

digunakan karena menggunakan chuck dependent.  

Sedangkan Kekurangan Varian konsep mesin ini 

mengeluarkan biaya yang cukup mahal karena banyak 

membeli komponen. 

 

3.1   Hasil uji coba dan pembahasan 

Setelah semua mesin dilakukan proses 

assembling, selanjutnya dilakukan ujicoba terhadap 
peralatan yang dibuat. Hasil ujicoba alat ditunjukan 

pada tabel 3.1 berikut.  

 
Tabel 3.1 Uji Coba Alat Menggunakan Dial Indikator 

 
   

3.2 Analisis 

Bedasarkan hasil uji coba, pada saat pemeriksaan 

benda kerja PEM didapatlah hasil pemeriksaan poros 

dengan penyimpangan kelurusan dengan rata-rata 
sebesar 0.23 mm dan penyimpangan keselindrisan 

dengan rata-rata sebesar 0.12 mm. 

  

 

4. KESIMPULAN 

1. Dari hasil rancangan media bantu pemeriksaan 

penyimpangan pada poros didapatlah hasil 

rancangan berupa : 

a) Sistem pencekamam menggunakan chuck 

rahang 3 

b) Sistem peluncur (slideways) menggunakan 

linear motion guide 
c) Sistem eretan menggunakan ulir bola  

d) Sistem penggerak menggunakan engkol 

e) Sistem rangka menggunakan besi siku 

 

2. Bedasarkan hasil uji coba benda kerja PEM pada 

media bantu pemeriksaan penyimpangan pada 

poros didapatlah hasil penyimpangan kelurusan 

dengan rata-rata 0.23 mm dan penyimpangan 

kesilinderisan dengan rata-rata 0.12 mm. 
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Abstrak  -  Laksa merupakan makanan tradisional masyarakat Bangka yang memiliki ciri-ciri berbentuk seperti 

mie putih tebal dengan kuah kuning sebagai pelengkapnya. Menggunakan metode pengumpulan data berupa 

studi pustaka dan survei lapangan yang dilakukan di Kabupaten Bangka, tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto 

No.77, Sungaliat, Bangka Belitung, terdapat kelompok usaha yang memproduksi laksa. Dikarenakan cepatnya 

waktu kadaluarsa kuah laksa ini, diperlukan metode pengawetan berupa pengeringan. Untuk itu rencanakan lah 

sebuah mesin  pengering bumbu laksa dari data-data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu di dapatilah hasil 

penelitian berupa mesin pengering bumbu laksa untuk produk pendukung makanan berkapasitas 4 kg. 

 

Kata Kunci : Bumbu Laksa, Mesin,Pengering 

 

Abtract  -  Laksa is a traditional food of Bangka society that has features such as thick white noodle with yellow 

sauce as a complement. The use of library data and survey methods conducted in Bangka District, precisely in 

Jalan Hos Cokroaminoto No.77, Sungaliat, Bangka Belitung, there are business groups that produce laksa. 

Expediting the expiry time of this laksa sauce, the method of preservation is required. For that plan is a laksa 

spice maintenance machine from the data that has been qualified. Therefore, in the results of research find the 

engine spice laksa for food support products with a capacity of 4 kg. 

 

 Keywords: Spice Laksa,Machine, Dryer. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu 

daerah yang kaya akan sumber daya hasil laut seperti 

ikan, cumi, kerang udang dan kepiting. Berbagai 

produk hasil olahan berupa makanan tradisional selalu 

ditemui kandungan ikan di dalamnya termasuk laksa 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini 
 

Gambar 1: Contoh produk laksa 
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Laksa merupakan makanan tradisional 

masyarakat Bangka Belitung yang memiliki ciri-ciri 

berbentuk seperti mie putih tebal dengan kuah kuning 

sebagai pelengkapnya. Bagian terpenting dari 

kelezatan laksa itu sendiri terdapat pada rasa kuah 

laksa. Laksa merupakan makanan yang banyak 

diminati masyarakat baik dalam maupun luar daerah. 

Namun sebagai makanan tradisional, laksa 

mempunyai kelemahan yaitu cepat basi atau 

kadaluarsa, karena kuah laksa terbuat dari santan dan 

tidak menggunakan bahan pengawet makanan.  

Permasalahan yang sering terjadi pada produksi 

makanan ini yaitu kurangnya tahan lama ketika 

makanan ini selesai dibuat. Bumbu laksa akan 

bertahan selama 1-2 hari, atau bisa bertahan selama 1 

minggu jika disimpan dilemari es. Oleh karena itu, 

persebaran distribusi makanan ini hanya terbatas 

dalam ruang lingkup yang kecil saja. 

Ibu Yuliana adalah merupakan salah satu pemilik 

kelompok usaha Pak Umar yang berprofesi sebagai 

pembuat laksa aktif yang berada di Jalan Hos 

Cokroaminoto No.77, Sungaliat, Bangka Belitung 

seperti yang ditujukkan pada gambar 2 di bawah ini. 

Setelah survey yang kami lakukan pada tanggal 02 

Febuari 2017, kami mendapat keluhan yang sama 

bahwa lamanya waktu pembuatan laksa itu sendiri tak 

sebanding dengan tahan lamanya laksa yang telah 

selesai dibuat. Hal ini berdampak pada kerugian 

produksi laksa itu sendiri yaitu ketika terdapat laksa 

yang kurang laku terjual atau tersisa yang mesti 

dimakan sendiri pada hari itu atau kemungkinan 

terburuk dibuang. Berdasarkan hal tersebut kami 

berinisiatif bagaimana menciptakan bumbu laksa yang 

dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan 

cara membuat rancangan bangun pengering bumbu 

laksa.  

 

 

 

Gambar 2: Kelompok usaha pembuatan laksa Pak Umar 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

 Laksa berasal dari bahasa sanskerta kuno atau 

india yang berarti “banyak”. Hal ini dikarenakan 

makanan ini menggunakan rempah-rempah yang 

banyak. Laksa sendiri terdiri dari 2 komponen utama, 

antara lain mie laksa dan kuah laksa. Mie laksa sendiri 

memiliki bentuk memanjang dan berwarna putih dan 

memiliki teksur yang lunak dan mudah hancur terbuat 

dari tepung beras, tepung sagu, dan air. Kuahnya 

memiliki komposisi yaitu, bawang merah, jahe, 

kemiri, kayu manis, cabai merah, ketumbar, daun 

serai, kunyit, garam, gula pasir, ikan tenggiri yang di 

haluskan, dan santan kelapa dengan tekstur kental 

bewarna kuning.  

  Pengeringan memiliki banyak macam metode, 

hal itu tergantung kepada jenis produk yang 

dikeringkan sedangkan perancangan terdiri dari 

serangkaian kegiatan secara bertahap. Kegiatan-

kegiatan dalam proses perancangan dinamakan fase 

yang merupakan deskripsi tentang perancangan. Pada 

proyek akhir ini, metode perancangan yang digunakan 

adalah metode VDI 2222. Dalam metode ini, terdapat 

4 langkah yang harus dilakukan yaitu :[1] 

1. Identifikasi 

a. Identifikasi pengembangan awal 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui 

persoalan dan penempatan dasar untuk 
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mengembalikan proyek perancangan. Pada tahap ini 

diharuskan mengetahui masalah desain dan kualitas 

produk dengan ditetapkan target sebagai pembanding 

untuk mengecek peforma produk.  

b. Pengumpulan data 

Tujuan dari tahapan ini adalah mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan dari referensi literatur, 

keterangan ahli, baik itu dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam 

pengumpulan data adalah metode interview dan survei 

lapangan. 

2. Mengkonsep  

Mengkonsep adalah tahapan perancangan yang 

menguraikan tuntutan yang ingin dicapai, diagram 

proses, analisis fungsi bagian, dan pemilihan alternatif 

bagian serta kombinasi fungsi bagian sehingga didapat 

keputusan akhir. Adapun hasil tahapan konsep  yang 

diperoleh, yaitu sebagai berikut : 

a. Daftar tuntutan 

Dalam tahap ini diuraikan tuntutan yang ingin dicapai 

dalam produk yang akan dibuat. 

b. Menguraikan fungsi 

Dalam tahap ini diuraikan analisa black box produk 

yang akan dibuat pada gambar 4 di bawah ini . 

 

 

 

Gambar 4: Contoh black box 

c. Membuat alternatif fungsi bagian 

Dalam tahap ini diuraikan bagian sistem produk yang 

akan dibuat dan seluruh bagian/sistem dipisahkan 

menjadi sub bagian/sub sistem menurut fungsinya 

masing-masing.  

d. Membuat alternatif fungsi keseluruhan 

Setelah sub bagian/sub sistem dibuatkan alternatif-

alternatif, maka selanjutnya dari alternatif-alternatif 

yang telah dibuatkan tersebut kemudian dipilih 

bedasarkan kelebihan dan kekurangannya bedasarkan 

angka-angka yang didasari pada studi literatur, inversi 

design, bentuk, dan lain-lainnya.  

 

e. Varian konsep 

Konsep yang telah ada tersebut divariasikan atau 

dikembangkan untuk optimasi design. 

f. Keputusan akhir  

Berupa alternatif yang dipilih dan akan digunakan 

dalam sistem yang akan dibuat. 

3. Merancang 

Dalam merancang terdapat beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam merancang,yaitu : 

a. Standarisasi 

Penggunaaan elemen-elemen standar digunakan agar 

mempermudah dalam membuat produk dengan 

menggunakan bagian-bagian yang telah ada di pasaran 

tanpa perlu membuat bagian/parts yang baru.  

b. Elemen mesin 

Dalam merancang suatu produk sebaiknya 

menggunakan bagian-bagian elemen mesin yang telah 

diaplikasikan dan digunakan secara umum oleh 

masyarakat luas. Hal ini diperlukan agar produk yang 

kita buat dapat dipakai dan digunakan oleh orang lain. 

Elemen mesin yang diterapkan oleh Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung antara lain 

sebagai berikut : 

1) Poros 

Poros adalah komponen mesin yang biasanya 

memiliki penampang potong lingkaran dan menjadi 

tempat dipasangnya elemen-elemen mesin seperti roda 

gigi, puli, dan sebagainya. Poros yang beroperasi akan 

mengalami beberapa pembebanan seperti tarikan, 

tekan, bengkokan, geser, dan puntiran akibat gaya-

gaya yang bekerja.  

Untuk mencari gaya reaksi pada tumpuan dapat 

menggunakan hukum Newton III tentang 

kesetimbangan gaya dimana: 

 ∑ 𝑭𝒙 = 𝟎 , ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 , ∑ 𝑴 = 𝟎 (1) 

Sedangkan untuk menentukan diameter poros, terlebih 

dahulu dihitung perhitungan momen bengkok 

maksimum.  

a) Perhitungan moment 

OUTPUT PROSES INPUT 
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(1) Moment bengkok (Mb)  

Rumus umum perhitungan momen bengkok adalah:  

Mb = F x l    (2) 

Keterangan  :  

Mb  =  moment bengkok (Nm)  

F  =  gaya yang terjadi (N)  

l =  jarak (m)  

(2) Moment Puntir (Mp) 

Rumus umum perhitungan momen bengkok adalah: 

𝑴𝒑 = 𝟗𝟓𝟓𝟎 
𝒄𝒃.𝑷

𝒏
                   (3) 

Keterangan  :      

Mp  =  momen puntir (Nm)  

cb   =  faktor pemakaian  

P   = daya motor (Kw)  

n  =  putaran motor (rpm) 

(3) Moment Gabungan (Mr)  

Rumus untuk menghitung momen gabungan adalah : 

√(𝑴𝒃 𝐦𝐚𝐱 𝟐) + 𝟎. 𝟕𝟓(𝜶𝟎. 𝑴𝒑)𝟐     (4) 

Keterangan  :  

Mr   =   Momen gabungan (Nmm)  

Mb   =   Momen bengkok (Nmm)  

Mp   =   Momen Puntir (Nmm)  

α 0  =  Faktor beban 0.7 pada dinamis berulang  

                   Faktor beban 0.7 pada dinamis berganti 

b) Perhitungan diameter poros 

                                      

(5)                

Keterangan  : 

Mr  = Moment Gabungan (Nmm) 

σb izin = Tegangan bengkok izin 

2) Bearing 

Bearing merupakan bagian elemen mesin yang 

berfungsi untuk menumpu poros berbeban, sehingga 

putaran atau gerakan poros dapat berlangsung dengan 

halus dan tidak bersuara, aman dan umur pakai dari 

poros dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. 

3) Bantalan Luncur /Bush 

Bantalan merupakan elemen mesin yang menumpu 

poros berbeban sehingga putaran poros dapat 

berlangsung dengan halus, tidak berisik, aman dan 

berumur panjang.[2] 

4) Element pengikat 

Dalam suatu sistem permesinan tentu akan 

membutuhkan suatu alat yang dapat mengikat ataupun 

menghubungkan antara satu bagian dengan bagian 

lainnya. [3]:  

c. Bahan  

Pemilihan bahan disesuaikan dengan fungsi , tinjauan 

sistem yang bersesuaian. Misalnya bahan material 

yang digunakan lebih kuat, tahan lama, ekonomis, 

higienis, dan mudah didapat. 

d. Permesinan 

Dalam merancang suatu produk harus memahami 

pengetahuan dan cara menggunaan alat atau mesin 

untuk membuat produk tersebut, seperti : milling, 

turning, welding, drilling, dan sebagainya 

e. Bentuk 

Produk yang dirancang harus sesuai dengan norma, 

estetika, serta hindari bentuk-bentuk produk yang 

rumit dan sulit dibuat. 

f. Perawatan/Maintenance 

Perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, 

memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang 

dapat diterima.[4] 

Secara umum ada dua jenis sistem perawatan, yaitu 

perawatan terencana dan tak terencana. Perawatan 

terencana dibagi dua, perawatan pencegahan 

(Preventive Maintenance) dan perawatan korektif 

(Corrective Maintenance). 

g. Ergonomi 

Ilmu yang mempelajari tentang hubungan anatomi 

tubuh manusia dengan lingkungannnya..  

h. Ekonomi 

Penggunaan biaya pengeluaran dan modal yang ada 

harus diperhitungkan lebih untuk diterapkan ke aspek-

aspek yang ada. 
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i. Penyelesaian 

Pada tahap ini hal yang harus diperhatikan antara lain : 

a. Membuat gambar susunan sistem rancangan  

b. Membuat gambar bagian 

c. Membuat daftar bagian 

d. Membuat petunjuk perawatan 

Dalam proses pembuatan mesin ini, diperlukan 

tahapan-tahapan mulai dari  pengumpulan data hingga 

sampai ke pembuatan  mesin. Pengumpulan data yang 

dilakukan  mengacu kepada metode survei lapangan 

dan pengumpulan literatur. Berdasarkan survei 

lapangan yang dilakukan didapat hasil data valid  

berupa keluhan yang di alami oleh produsen, 

diantaranya : 

 Tabel  1. Keluhan dari  salah satu produsen bumbu  

laksa 

No Keluhan 

1 Batas  waktu kadaluarsa bumbu laksa tidak lama  

2 Banyak produk yang terbuang jika tidak laku 

terjual  

3 Produksi bumbu laksa sebatas ruang lingkup 

kecil  

4 Produksi bumbu laksa bedasarkan jumlah 

pesanan  

 

Dalam mengatasi hal ini, diperlukan metode 

pengawetan makanan agar dapat mengatasi keluhan 

dari pihak produsen. Dari sekian banyak metode 

pengawetan makanan[5], dipilihlah metode rotary 

drying [6] yang cocok digunakan untuk produk berupa 

bumbu.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bedasarkan metode  perancangan VDI 2222, 

penelitian untuk membuat mesin pengering bumbu 

laksa dimulai dari mengindentifikasi seperti apa mesin 

yang akan dibuat. Pengumpulan data juga penting 

dilakukan baik secara studi pustaka maupun studi 

lapangan. Setelah itu gabungkan data-data yang telah 

disepakati, menguraikan tuntutan yang ingin dicapai, 

diagram proses, analisis fungsi bagian, dan pemilihan 

alternatif bagian serta kombinasi fungsi bagian 

sehingga didapat keputusan akhir.  

Ketika didapati keputusan akhir, dilakukanlah 

perancangan kontruksi mesin yang diperlukan 

bedasarkan fungsi utama, sub fungsi, bahan, bahan 

standar, ekonomi, ergonomi, dan permesinan.  . 

Bagian–bagian sub fungsi terdiri dari sistem 

pengering, sumber penggerak, sistem rangka, sumber 

pemanas, sistem pengaduk dan wadah pengering. 

Semua bagian dan fungsi tersebut di analisa 

berdasarkan alternatif yang telah ada sehingga 

dihasilkan keungulannya, hingga kekurangannya. 

Oleh karena itu didapatkanlah hasil akhir dari 

perancangan tersebut berupa mesin pengering bumbu 

laksa yang diinginkan seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Rancangan mesin pengering bumbu 

laksa 

 Sebelum itu diperlukanlah proses perhitungan 

yang diperlukan untuk mendapati hasil yang baik pada 

perancangan yang dilakukan diantaranya:  

1. Diketahui : 

 n motor  : 1480 rpm 

 P = 135 W = 135x10-3 KW             

 Jika 1 Hp = 746 Watt, maka :  P = 
135

746
 = 0.18 Hp 

2. Moment Puntir                                                                           

Mp = 9.55x106x
𝑃𝑥𝐶𝑏

𝑛
                         (persamaan 3)                   

Mp = 9.55x106x
0,135𝑥1

1480
                              

Mp ≈ 871.115 Nmm    
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3. Moment Bengkok                                                               

Mp = FQ x r     

                    

871.115 Nmm = FQ x 80 

 FQ = 10.88  N  

      

∑ 𝑀 = 0                                   (persamaan 1) 

Fb. L + FQ. L = 0 

Fb. 88 + 10.88 x 118 = 0 

Fb = 
1283.84

88
 

Fb ≈ 14.59 N 

 

Mb = FQ . L                                              (persamaan 1) 

Mb = 10.88 N x 30 mm 

Mb ≈ 326.40 Nmm  

4. Moment Gabungan 

Mr = √(𝑀𝑏 max 2) + 0.75(𝛼0. 𝑀𝑝)2   (persamaan 4) 

Mr = √(326.4)2 + 0.75(0.74𝑥871.115)2 

Mr ≈ 327.14Nmm 

5. Diameter Poros 

d = √
327.14

0.1 𝑥 97.7

3
                                       (persamaan 5) 

d ≈ 3.21 mm (ukuran diameter minimal yang aman 

digunakan) 

Roller bearing yang tersedia = ∅15 maka d poros = 

∅15 𝑚𝑚 

Setelah dilakukan proses perancangan 

selanjutnya proses pembuatan dan perakitan mesin 

tersebut. Dalam proses pembuatan, digunakanlah 

mesin-mesin yang berada di Politeknik Manufaktur 

Negeri Bangka Belitung seperti, mesin las, mesin 

bubut, mesin bor, dan mesin fraish. 

Setelah dibentuk, dimulailah proses penguji coba 

mesin terhadap produk yang di uji cobakan. Penguji 

coba ini dilakukan agar dapat mengetahui mesin yang 

telah dibuat mampu atau tidak untuk mengeringkan 

bumbu laksa sebesar 4 kg. Tahapan-tahapan dan daya 

ukur yang menjadi acuan uji coba ini yaitu waktu 

pengeringan, suhu pengeringan, beban yang diuji 

coba, serta kondisi produk (encer /padat). Hasil uji 

coba itu didapati berupa : 

 

 

Dari proses uji coba yang dilakukan, terdapat 

hasil berupa ketidakmampuan mengeringkan produk 

bumbu laksa sebesar 4 kg. Oleh karena itu di analisa 

apa saja penyebab kegagalan yang dialami oleh mesin 

ini di antaranya : 

a) Konstruksi Pengaduk dan wadah 

Tabel 2. Hasil uji coba mesin 

No Nama Tanggal Parameter Keterangan 

1 Pengujian trial 
mesin 1 

05/08/2
017 

1. Kapasitas 700 gram 
2. Kondisi produk padat 
3. Waktu 1 jam 
4. Produk masuk sedikit-sedikit 

1. Produk tercampur 
2. Pengaduk tidak berfungsi baik 
3. Kekeringan hanya didinding tabung 

2 Pengujian trial 
mesin 2 

06/08/2
017 

1. Kapasitas 700 gram 
2. Kondisi produk padat 
3. Waktu 30 menit 
4. Produk masuk sedikit-sedikit 

1. Produk tercampur 
2. Pengaduk berfungsi baik tapi tidak 

merata 
3. Kekeringan berada di permukaan 

3 Pengujian trial 
mesin 3 

12/08/2
017 
 

1.    Kapasitas 700 gram 
2.    Kondisi produk padat 
3.    Waktu 1 jam 
4.    Produk masuk terlebih dahulu 
sebelum pengaduk dinyalakan 

1.   Produk tercampur 
2.    Pengaduk berfungsi dengan baik 
3.    Bumbu menempel diarea dinding 
wadah 
 

4              Pengujian trial 

mesin 4 

12/08/2

017 
 

1.    Kapasitas 700 gram 

2.    Kondisi produk padat 
3.    Waktu 1 ½  jam 
4. Pengaduk dinyalakan terlebih 
dahulu setelah itu produk 
dimasukan 

1.   Produk tercampur 

2.    Pengaduk tidak berfungsi 
3.    Bumbu kering tapi tidak terurai 
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 Bentuk wadah pengering yang tidak silinder. hal 

ini sangat mempengaruhi pergerakan pada sistem 

pengaduk karena pada saat sistem pengaduk 

berputar, maka jarak antara sisi pisau pengaduk 

dengan dinding samping wadah tidak sama.  

 Lebar ukuran pisau pengaduk yang dipasang 

terlalu kecil, sehingga jarak antara mata pisau 

dengan alas wadah masih cukup jauh.  

 Desain tutup tabung yang baik menggunakan 

katup pengeluaran uap panas. Tutup tabung akan 

lebih baik jika memiliki katup uap panas, seperti 

yang diterapkan pada teko air dan kereta uap untuk 

memaksimalkan pemanasan yang terjadi didalam 

tabung.  

b) Torsi/Momen Puntir Motor 

Dalam sistem wadah memiliki beberapa kekurangan, 

antara lain: 

 Diperlukan torsi atau momen puntir yang lebih 

besar untuk dapat mengaduk produk diatas 4 kg 

 Untuk memperbesar nilai torsi, hal yang perlu 

dilakukan yait menurunkan rpm motor yang ada 

atau menaikan daya listrik (watt) yang diperlukan. 

c) Blower 

Dalam sistem wadah memiliki kekurang berupa daya 

yang dimiliki blower pada tutup tabung. Blower yang 

digunakan pada dalam tabung adalah kipas angin pada 

CPU komputer yang memiliki daya dorong udara 

sangat rendah.  

d) Sistem Pemanas 

Dalam sistem pemanas memiliki beberapa kekurangan 

antara lain: 

 Sirkulasi udara panas yang tidak baik 

Udara bebas dari bawah kompor masuk dan 

dipanaskan kompor menjadi suhu 100°C - 150°C. 

Udara bebas dihisap blower dengan suhu ruangan 

(28°C) tanpa  dipanaskan.  

 Kurang rapatnya ruang pemanas (tidak vakum) 

Udara panas (bersuhu tinggi) keluar dari ruang 

pemanas dikarenakan ada celah pada ruang pemanas.  

 Tidak terarahnya suhu menuju tabung dikarenakan 

tidak adanya pengarah 

Udara yang tidak terarah dengan benar  menyebabkan 

sebagian udara berputar-putar pada ruang pemanas 

dan sebagian masuk kedalam tabung.  

  

4. KESIMPULAN 

 

Beberapa hal dapat disimpulkan melalu kegiatan 

rancang bangun ini diantaranya : 

1. Penggunaan motor mesin cuci yang memiliki 

daya 135 Watt, tegangan 1,30 Amphere, dan 

putaran sebesar 1480 rpm, tidak bekerja secara 

maksimal untuk mengaduk bumbu sebar 4 kg 

2. Pengunaan bentuk pisau secara lurus tidak dapat 

mengaduk produk yang memiliki kepadatan dan 

kelembapan yang tinggi. 
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Abstrak  –  Banyak portal akses keluar-masuk kendaraan yang masih menggunakan sistem manual. Hal ini 

dinilai kurang efisien selain karena operator harus setiap saat melakukan buka-tutup portal tetapi juga tidak bisa 

memantau pengendara yang melewati portal tersebut. Tetapi kelemahan lainnya adalah portal manual tidak dapat 

merekam wajah dan waktu keluar-masuknya kendaraan. Untuk itu. perlu dibuat suatu portal dengan sistem  yang 

telah menerapkan kartu berbasis RFID sebagai input akses masuk dan keluar. Selain itu sistem yang dibangun 

juga dapat merekam wajah dan plat nomor kendaraan yang melewati portal. Adapun metodologi dari proyek 

akhir ini adalah RFID sebagai sensor kartu yang membaca frekuensi kemudian diolah oleh mikrokontroler 

sebagai data input untuk mengakses portal, waktu dan gambar akan dikirimkan ke Visual Studio sebagai data 

yang terekam. Pengujian dilakukan dengan cara pembacaan kartu secara berulang ulang, pencatatan waktu, 

perekaman gambar, dan penambahan kartu ke database. Hasil yang didapatkan adalah pembacaan kartu RFID, 

dari beberapa kali percobaan didapat persentase kegagalan yaitu 6,33% dengan rasio 15:1. Untuk pencatatan 

waktu dan perekaman gambar telah didapatkan hasil persentase keakuratan 100%, dan untuk penambahan kartu 
ke database dapat dilakukan sebanyak mungkin. Tingkat keberhasilan alat ini adalah sebesar 98.4%. 

 
Kata Kunci : portal, RFID, database, aplikasi visual, rekam gambar.

  

Abstract – There are so many portal gates of parking area using manual system. It is considered to be less 

efficient because the operator must open and close the portal gate at any time. Besides, it is difficult for operator 

to identify the rider who pass through the portal. In addition, this sort of portal system is not able to record the 

riders and vehicles at everytime they go in and out. Because of that we made a portal with a system that has 

implemented RFID-based cards as input access to go in and to go out. In addition, the system can also record the 

rider face and the time when someone passing through the portal. The methodology of this final project is RFID 

as a sensor card that reads the frequency and then processed by microcontroller as input data to access the portal, 

time and image will be send to visual studio as recorded data. The test is done by the way read the card one by 

one, record data, record picture, and add a new card to database. The results obtained are RFID card reading test, 

from several experiments obtained the percentage of failure is 6.33% with a ratio of 15: 1. For recording time 
and image recording has produced 100% accuracy percentage results, and for the addition of cards to the 

database can be done as much as possible . So the total success of this tool is 98.4%. 

 
Keywords: portal gate, RFID, database, visual application, pictures recording. 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Saat ini masih banyak portal yang menggunakan 

sistem buka-tutup manual. Sistem portal seperti ini 

membuat satpam yang bertugas di pos jaga diharuskan 

untuk membuka-tutup portal secara manual jika ada 

kendaraan yang ingin melintas. Hal ini akan 

merepotkan apabila ada kendaraan yang ingin 

melintas portal buka dan portal tutup secara 
bersamaan. Juga kurangnya efisien dari segi 

penggunaan tenaga manusia dan pencatatan kendaraan 

yang masuk dan keluar membuat dampak rendahnya 

sistem keamanan pada area parkir tersebut.  

Berdasarkan kondisi sistem parkir seperti ini, maka 

akan dibuat suatu alat untuk mengontrol portal masuk 

dan keluar secara otomatis serta terekam dengan akses 

berbasis RFID. Sistem parkir dengan menggunakan 

alat ini juga diharapkan dapat memudahkan tugas 

orang yang menjaga pintu masuk dan keluar area 

parkir karena orang – orang yang berhak mengakses 

portal hanya orang yang memiliki kartu tag khusus 

yang telah terdaftar di dalam database sehingga dapat 

dipastikan yang masuk dan keluar dapat terdata 

dengan baik. Sistem parkir otomatis ini sangat sesuai 

dan memungkinkan bila diterapkan di suatu instansi 

karena setiap karyawan diharuskan memiliki kartu 

khusus yang disediakan dari instansi terkait, lalu kartu 

ini dilengkapi dengan fasilitas RFID. Pada alat ini juga 

dilengkapi kamera yang berfungsi merekam gambar 
pengendara yang melalui portal tersebut dan dapat 

dilihat di dalam database sehingga lebih mudah dalam 

pengawasan. Disamping itu, dengan adanya sistem 

parkir yang menggunakan alat berbasis RFID ini akan 

membantu memberikan informasi tentang saja 

karyawan yang telat berdasarkan data keluar-masuk 

area parkir atau keluar tidak pada waktunya. 

Metodologi alat ini yaitu dengan menggunakan sensor 

RFID untuk membaca kartu mahasiswa yang telah 

berbasis RFID untuk mengakses portal keluar-masuk 
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di area parkir. Kartu ini digunakan sebagai penyimpan 

informasi setiap pengendara di database. Informasi ini 

digunakan untuk memantau setiap aktivitas keluar-

masuk portal pada area parkir. Apabila informasi 

pengendara cocok dan terdaftar di database, portal 

akan terbuka dan setelah pengendara melintasi portal 

maka sensor ultrasonik akan mendeteksi pengendara, 

lalu portal akan tertutup setelah pengendara lewat. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Mekanisme  

Pada [1], kaca belakang dan sistem kamera cadangan 

digunakan untuk membantu pengemudi dalam melihat 

kendaraan yang berada di belakangnya. Sistem kamera 

cadangan biasanya digunakan untuk melihat area tepat 

di belakang kendaraan saat kendaraan dalam keadaan 

terbalik. Kamera dipasang ke kendaraan untuk 

menutup gerbang dari belakang. Sistem pembukaan 

gerbang untuk kendaraan terdiri dari sebuah gerbang 

untuk kendaraan yang dapat dipindah-pindahkan di 

antara posisi terbuka dan posisi tertutup relatif 
terhadap bodi kendaraan dan aktuator gerbang yang 

diamankan ke kendaraan dan gerbang untuk 

menggerakan pergerakan gerbang antara posisi 

terbuka dan posisi tertutup Sebuah kamera terpasang 

ke kendaraan dan menghadap ke arah luar 

memberikan pandangan area yang terdekat dengan 

kendaraan. ECU dihubungkan ke kamera untuk 

mendeteksi tindakan yang telah ditentukan oleh 

operator kendaraan berdasarkan analisis citra kamera. 

Sistem entri tanpa kunci jarak jauh juga terhubung ke 

ECU dan gerbang aktuator, dimana sistem penguncian 
tanpa kunci jarak jauh mengaktifkan aktuator gerbang 

untuk memindahkan gerbang dari posisi tertutup ke 

posisi terbuka saat ECU menentukan bahwa tindakan 

yang telah ditentukan telah terjadi. 

 

Pada [2], di pintu masuk dan keluar dari tempat parkir, 

tempat parkir individu tempat parkir, dan tempat-

tempat seperti, sensor pendeteksi kendaraan yang 

mendeteksi kendaraan biasanya dipasang untuk 

mengelola kendaraan yang masuk dan keluar dari 

tempat parkir atau tempat parkir individu. penguncian 

perangkat, yang dipasang di tempat parkir, untuk 
mengunci kendaraan yang diparkir. Perangkat 

pengunci mencakup sensor pendeteksi kendaraan yang 

mendeteksi adanya atau tidak adanya kendaraan di 

tempat parkir berdasarkan perubahan fluks magnetik 

yang berjalan dari kumparan transmisi ke koil 

penerimaan. Selanjutnya, berdasarkan status output 

dari sensor pendeteksi kendaraan, operasi penguncian 

pada perangkat dikendalikan. 

 

Pada [3], Tag RFID mengirim data ke reader RFID 

yang telah terpasang di setiap gerbang tol. Jika data 
pada tag RFID telah teregistrasi, portal gerbang tol 

akan terbuka dan transaksi akan diproses. Tarif 

retribusi akan ditentukan berdasarkan dua parameter, 

yaitu golongan kendaraan yang melewati gerbang tol 

dan gerbang tol yang dilalui kendaraan. n yang 

melewati gerbang told an gerbang tol yang dilalui 

kendaraan. Sistem pembayaran retribusi sepenuhnya 

berjalan secara otomatis, pelanggan tidak perlu 

membuka kaca mobil untuk membayar retribusi tol 

karena jarak baca sensor RFID reader yang dipakai 

yaitu sejauh 20m. 

 

Pada [4], Prinsip kerja dari pintu portal ini adalah 

pertama-tama masukan 3 buah koin Rp. 1000,00. 

Setiap koin yang dimasukan, maka bagian counter 
akan menghitung. Untuk koin yang pertama angka 

yang tampil pada display counter angka 1 dan data 

biner 001, untuk koin yang kedua angka yang tampil 

pada display counter angka 2 dan data biner 010, 

Untuk koin yang ketiga angka yang tampil pada 

display counter angka 3 dan data biner 011. Data biner 

dari penghitung counter tadi dimasukan kebagian 

control motor portal. Pada saat data biner 011 maka 

motor penggerak pintu portal akan on sehingga portal 

terbuka. Jika pada bagian pendeteksi motor masih 

kondisi off maka motor penggerak portal akan tetap 
on. Jika bagian pendeteksi portal telah on maka motor  

penggerak portal akan off. Setelah pintu portal terbuka 

maka bagian reset akan mendeteksi apakah sudah on 

atau off. Jika kondisi off maka pintu portal akan tetap 

tertutup. Jika kondisi on maka motor penggerak akan 

on sehingga pintu portal akan tertutup dan bagian 

counter akan akan tereset. Setelah kondisi ini maka 

maka pada bagian pendeteksi pintu portal tertutup 

akan mengecek apakah sudah kondisi on atau off. Jika 

kondisi off maka motor penggerak portal akan terus 

aktif dan jika sudah kondisi on maka motor penggerak 
portal akan off. 

 

Pada [5], Jika ID tag tersebut terdaftar, maka 

pengunjung tersebut akan diperbolehkan untuk masuk 

ke lingkungan kampus, namun jika tidak terdaftar di 

dalam database, maka pengunjung tidak diberi izin 

untuk masuk dan harus mendaftarkan ID tag tersebut 

agar memiliki hak akses masuk lingkungan kampus. 

Proses pendaftaran ID tag dan tampilan output akan 

disajikan dalam bentuk Graphical User Interface 

(GUI). 

 
Jadi, pada [1] untuk membuka gerbang portal harus 

melalui kamera yang terpasang pada bagian depan 

mobil yang dikontrol melalui ECU, dan menutup 

portal melalui kamera yang terpasang pada bagian 

belakang mobil. 

Sedangkan pada [2] untuk membuka gerbang portal 

harus menggunakan sensor pendeteksi kendaraan yang 

mendeteksi adanya atau tidak adanya kendaraan di 

tempat parkir berdasarkan perubahan fluks magnetik 

yang berjalan dari kumparan transmisi ke koil 

penerima. 
Untuk [3] Portal dipasang pada gerbang tol, untuk 

membuka portal harus menggunakan sensor RFID dan 

PIR. Sensor RFID untuk memastikan apakah orang 

yang lewat telah terdaftar di database dan sensor PIR 
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untuk mendeteksi apakah ada mobil yang ingin lewat. 

Kedua sensor ini harus dalam keadaan terdeteksi jika 

ingin membuka gerbang portal. 

Lalu pada [4], untuk membuka pintu portal harus 

dengan memasukkan 3 koin ke dalam slot yang telah 

disediakan, Untuk mendeteksi koin yang masuk yaitu 

dengan menggunakan sensor photodioda, dan koin 

yang terdeteksi akan tampil di counter pada 7-

segment, jika telah terdeteksi 3 koin yang masuk maka 

motor akan bekerja untuk membuka portal, semua 

rangkaian ini bekerja dikontrol menggunakan PLD 
(Programmable Logic Device). 

Dan pada [5], untuk memasuki lingkungan kampus, 

seluruh orang yang menjadi bagian dari kampus harus 

memiliki tanda pengenal yaitu berupa kartu yang telah 

memakai teknologi RFID dan tentunya harus terdaftar 

di dalam database kampus tersebut. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Konsep dan Perancangan 

Berikut Gambar 6 adalah desain konstruksi Portal. 

 

Gambar 6:  Desain Konstruksi Robot Lengan 

 

Gambar 7 dibawah ini merupakan blok diagram sistem 

secara keseluruhan pada rangkaian arduino: 

 

 

Gambar 7: Blok Diagram Sistem Secara Keseluruhan 

 

Berikut adalah  tampilan interface pada aplikasi 

Visual Studio pada Gambar 8, 9, dan 10. 

 

 

 
Gambar 8: Tampilan Interface control tab 

Fungsi Kemudian selanjutnya adalah Main tab. Main 

tab berisi tentang daftar catatan mahasiwa yang masuk 

dan data diri tentang mahasiswa tersebut. Berikut 

adalah Interface dari Main tab:  

 

 
Gambar 9: Tampilan interface main tab 

 

Main tab ini akan menunjukan data 

mahasiswa yang masuk dan keluar serta mencatat 

jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Selanjutnya 

adalah tab database manager. Database manager 

berisi tentang pengaturan pada database. Berikut 

adalah tampilan database manager tab:  

 

 
Gambar 10: Interface database manager tab 

 

3.2. Pengujian Sistem Alat 

Tujuan pengujian sistem ini adalah untuk menentukan 

apakah alat yang telah dibuat berfungsi dengan baik 

dan sesuai dengan perancangan. Pengujian – 

pengujian yang dilakukan pada sistem alat parkir ini 

yaitu pengujian pada: 

 

1.  Sensor RFID 

Pengujian RFID reader dilakukan untuk mengetahui 

seberapa sensitif pembacaan oleh RFID reader dan 

Box panel 

portal 

RFID 

reader 

Palang portal 

Kamera 

Picture box Rich text 

box 

Combo box 

Start 

Capture 

Connect 

Disconnect 

Save log 

Rich text box Label 

Panel 

Data grid view ID Name 

Picture box 

Browse 

Prodi 

Search 

New Edit Cancel Save 
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jarak pembacaan kartu tag RFID. Hasil pengujian 

RFID dan pembacaan kartu RFID terdapat di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian RFID 

No Pengujian ke- Hasil 

1 1 Terbaca 

2 2 Terbaca 

3 3 Terbaca 

4 4 Terbaca 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 
Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 

Terbaca 

Tidak Terbaca 

 

Dari data pembacaan kartu diatas dapat di analisa 

bahwa rasio keberhasilan pembacaan pada RFID yaitu 

sebesar 15:1, artinya persentase error pada RFID yaitu 

sebesar 6,33%.  
 

2. Sensor Ultrasonik 

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan untuk 

mengetahui batas maksimal jarak dan akurasi 

pengukuran yang didapat. Hasil pengujian sensor 

ultrasonik dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik Baca Jarak 

No ID kartu Kondisi 

1 <= 50 cm Terbaca 

2 

3 

<= 100 cm 

<= 120 cm 

Terbaca 

Terbaca 
 

3. Database 

Pengujian database dilakukan dengan cara mencoba 

fungsi dari setiap tombol untuk membuat database 

ataupun mengubah database lalu menyimpan 

database tersebut. Setelah itu gunakan textbox search 

untuk mencoba mencari database yang telah di buat. 
Jika berfungsi sesuai dengan keinginan, maka akan 

dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu pembacaan 

database menggunakan kartu tag RFID. Hasil 

pengujian kartu RFID di database dapat dilihat pada 

Tabel 3 dibawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kartu di Database 

No ID kartu Kondisi 

1 53 203 234 229 Terdeteksi 

2 16 41 161 124 Terdeteksi 

3 99 195 01 03 Terdeteksi 

4 16 172 150 124 Terdeteksi 

5 
6 

7 

8 

176 013 161 124 
32 214 155 124 

64 163 155 124 

112 72 159 124 

Terdeteksi 
Terdeteksi 

Terdeteksi 

Terdeteksi 

9 

10 

11 

12 

208 123 151 124 

240 235 153 124 

17 224 48 00 

192 203 149 124 

Terdeteksi 

Terdeteksi 

Terdeteksi 

Terdeteksi 

 

4. Kamera 

Pengujian kamera dilakukan dengan cara memilih 

driver kamera dan memulai kamera tersebut dengan 

menekan tombol start. Kamera akan menampilkan 

gambar secara realtime pada tampilan picture box. 

Untuk menangkap gambar secara otomatis, gunakan 

akses kartu tag RFID pada Arduino yang telah 
dihubungkan ke Visual Studio. Jika Program Visual 

Studio membaca akses dari kartu tersebut, maka 

kamera akan menangkap gambar secara otomatis 

seperti pada Gambar 11 dan data pengujian dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kamera 

No Perekaman Gambar ke- Hasil 

1 1 Bagus 

2 2 Bagus 

3 3 Bagus 

4 4 Bagus 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Bagus 

Bagus 
Bagus 

Bagus 

Bagus 

Bagus 

 

 

 
Gambar 11: Hasil Pengujian Kamera 

 

Dari Gambar 11 dan Tabel 4 di atas dapat di analisa 

bahwa kamera dapat menangkap gambar wajah dan 

plat kendaraan pengendara dengan hasil yang jelas dan 

bekerja secara sempurna setiap kali ada kartu yang 

terbaca di RFID. Ini membuat akses keluar masuk 

dapat dipantau dengan baik dari komputer operator. 
 

5. Program Penyimpanan Data 

Program penyimpanan data digunakan untuk 

menyimpan data pada Rich Text Box dan menyimpan 

gambar yang di tangkap pada Picture Box capture. 

Program berikut akan menyimpan data catatan log 

masuk dengan format txt pada direktori file 

“C:\Users\Computer\Desktop\Log\". Untuk 
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penyimpanan gambar, file disimpan menggunakan 

format bmp. Hasil pengujian dapat dilihat di Tabel 4 

dibawah ini. 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Penyimpanan Data 

No Pengujian Data ke- Hasil 

1 1 Tepat 

2 2 Tepat 

3 3 Tepat 

4 4 Tepat 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Tepat 

Tepat 
Tepat 

Tepat 

Tepat 

Tepat 

 

 
Gambar 12: Hasil Pengujian Program Penyimpanan Data 

 

Dari hasil Tabel 5 dan Gambar 12 diatas dapat di 

analisa bahwa hasil program penyimpanan data 
bekerja dengan baik dan menunjukkan waktu 

penyimpanan yang tepat dengan komputer operator, 

jadi dapat disimpulkan bahwa program ini bekerja 

secara real-time. 

 

6. Pengujian Alat 

Pada pengujian ini, dilakukan pengujian terhadap alat 

yang telah dibuat sebagai satu kesatuan untuk melihat 

apakah hasilnya sesuai dengan sistem yang dirancang. 

Berikut adalah tabel hasil pengujian alat yang terdapat 

pada Tabel 6 dibawah ini. 
 

Tabel 6. Hasil Pengujian Alat 

No Kartu 

Terdeteksi? 

Ada di 

database? 

Portal 

Terbuka? 

1    

2 

3 

4 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Jadi, dari Tabel 6 diatas, dapat di analisa bahwa kerja 

alat yang dibuat sesuai dengan hasil perancangan alat, 

dan untuk melakukan akses pada portal maka harus 

menggunakan kartu RFID yang telah terdaftar di 

database. 

4. KESIMPULAN 
 
1. Dari beberapa kali percobaan pembacaan kartu 

RFID, didapatkan persentase kegagalan sebesar 

6,33%.  

2. Pencatatan waktu dan perekaman gambar telah 

didapatkan hasil yang akurat sebesar 100%. 
3. Untuk penambahan kartu ke database dapat 

ditambahkan sesuai kapasitas yang ada pada 

Microsoft Access. 
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Abstrak - Saat ini pembangkit listrik tenaga angin banyak menggunakan turbin angin dengan sumbu horizontal. 

Namun, turbin angin jenis ini memiliki banyak kekurangan yaitu memerlukan konstruksi menara yang tinggi  

dan startup awal yang tinggi. Dari berbagai macam kekurangan turbin angin dengan sumbu horizontal, maka 

dibuat penelitian pembangkit listrik tenaga angin dengan konstruksi turbin angin vertikal tipe savonius yang 

mempunyai keunggulan bisa berputar dari segala arah angin dan startup awal yang rendah. Tujuan penelitian 

adalah mendapatkan efisiensi maksimum rancangan kincir angin vertikal tipe savonius sebagai penggerak 

generator sehingga dapat digunakan sebagai energi penerangan. Metodologi dalam penelitian ini dengan 

pembuatan turbin angin diameter blade 24 cm dan panjang 60 cm dengan parameter a (jarak antara ujung 

blade)=0 dan parameter e (jarak antar blade bagian dalam) bervariasi yang dihubungkan dengan generator AC. 

Keluaran dari generator disearahkan rectifier dan dihubungkan ke pengisi baterai. Beban menggunakan lampu 

DC. Pengujian dilakukan di Laboratorium dengan kecepatan angin antara 2 - 4 m/s, mengukur Rpm dan daya 

generator dengan mengubah parameter a dan e. Hasil pengujian disimpulkan bahwa efisiensi maksimum turbin 

angin didapat dengan parameter a=0 dan e=5cm,  kecepatan generator 248 Rpm, daya generator 28W pada 

kecepatan angin konstan 4 m/s. Waktu pengisian baterai 12V 7Ah adalah 3.7 jam. 

 

Kata Kunci: Turbin Angin Vertikal, Tipe Savonius, Energi Terbarukan, PLTA 

Abstract - Currently many wind power plants use wind turbines with horizontal axis. However, this type of wind 

turbine has many drawbacks that require high tower construction and high initial startup. From the various 

shortcomings of wind turbines with horizontal axis, then made a study of wind power plants with the construction 

of vertical wind turbine type savonius which has the advantage can rotate from any wind direction and low 

startup start. The objective of the research is to obtain maximum efficiency of vertical windmill design of 

savonius type to drive generator so that it can be used as lighting energy. The methodology in this study with the 

manufacture of wind turbines of 24 cm diameter and 60 cm long diameter with parameter a (distance between 

the blade edge) = 0 and parameter e (distance between inner blade) vary which is connected with AC generator. 

The output of the generator is rectified and connected to the charger. Loads using DC lights. The test was 

performed at the Laboratory with wind speeds between 2 - 4 m / s, measuring Rpm and generator power by 

changing parameters a and e. The test results concluded that the maximum efficiency of wind turbine is obtained 

with parameters a = 0 and e = 5cm, generator speed 248 Rpm, 28W generator power at constant wind speed 4 m 

/ s. 12V 7AH battery charging time is 3.7 hours. 

 

 

Keywords: Vertical Wind Turbine, Savonius Type, Renewable Energy, PLTA 

 

 

1.PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Pemenuhan energi listrik saat ini dirasakan masih 

sangat bergantung pada sumber daya energi tak 

terbarukan seperti, bahan bakar fosil dan batubara. 

Bahan bakar tersebut semakin hari semakin mahal 

akibat dari kelangkaan sumber dan juga 

pengolahannya menimbulkan polusi. Jadi, sangat 

diperlukan sumber daya terbarukan yang mampu 

mengatasi masalah tersebut yang ramah lingkungan. 

Salah satu energi yang dapat kita manfaatkan adalah 

energi angin yang mudah kita dapatkan dan 

berlangsung secara terus menerus. 

Saat ini pembangkit listrik tenaga angin yang 

banyak digunakan adalahturbin angin dengan sumbu 

horizontal. Namun, turbin angin jenis ini memiliki 

banyak kekurangan diantaranya menara yang tinggi 

serta bilah yang panjang sehingga sulit diangkut dan 

juga memerlukan biaya besar untuk pemasangannya, 
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biaya pemasanganya bisa mencapai 20% dari seluruh 

biaya peralatan turbin angin. Ukurannya yang tinggi 

merintangi jangkauan pandangan. Berbagai varian 

downwind menderita kerusakan struktur yang 

disebabkan oleh turbulensi. Turbin angin sumbu 

horizontal juga membutuhkan startup awal yang 

tinggi [1]. Dari berbagai macam kekurangan turbin 

angin dengan sumbu horizontal, maka penelitian ini 

menggunakan turbin angin sumbu vertikal dengan tipe 

savonius. Keuntungan kincir angin jenis ini memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan kincir angin sumbu 

horizontal, diantaranya tidak membutuhkan struktur 

menara yang besar, bisa diletakkan lebih dekat ke 

tanah, bisa berputar dari segala arah angin, tidak 

membutuhkan startup awal yang tinggi sehingga 

dengan kecepatan angin yang rendah,turbin angin 

jenis ini bisa berputar. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah mendapatkan efisiensi maksimum rancangan 

kincir angin vertikal tipe savonius sebagai penggerak 

generator sehingga dapat digunakan sebagai 

energi penerangan. 

 

1.2. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Pembuatan konstruksi turbin angin dan turbin 

angin dibuat menggunakan pipa besi dengan 

diameter 1,25 mm. Turbin angin yang dibuat 

dibagi menjadi 3 komponen yaitu blade, poros 

dan end plate. Blade dibuat berdasarkan 

parameter a dan e. Nilai parameter a diberikan 0 

untuk  mendapatkan performa  terbaik pada 

turbin savonius dengan profil blade semi-circular 

(bucket). Sedangkan untuk nilai e,diberikan nilai 

20% hingga 30% untuk mendapatkan performa 

terbaik.  Rumus mencari nilai e sesuai parameter 

Alexander dan Holownia.  

e = diameter blade x range 

 Pembuatan kontrol yang meliputi kontrol sensor 

arus, tegangan, rangkaian pengisi baterai yang 

semuanya ditampilkan di LCD menggunakan 

mikrokontroller arduino. 

 Pengujian peralatan yang meliputi : 

- Pengujian turbin angin dengan  memberikan 

kecepatan angin antara 2 - 4 m/s, dan 

mengukur RPM turbin dengan mengubah 

parameter a dan e pada turbin. Hasil dari 

pengujian ini untuk mendapatkan nilai 

parameter a dan e yang maksimal. 

- Pengujian generator yang disambungkan ke 

turbin.  Pengujian ini untuk mengukur 

tegangan, arus dan daya generator yang 

disambungkan langsung ke beban lampu DC. 

- Pengujian kontrol dan pengisian  baterai 

bertujuan untuk menguji kontrol yang sudah 

dibuat dan menguji waktu pengisian dari sistem 

yang sudah dibuat. 

 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu 

pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai 

sumber energi untuk menghasilkan energi 

listrik.Pembangkit ini dapat merubah energi angin 

menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin 

angin.Sistem pembangkitan listrik menggunakan 

angin sebagai sumber energi merupakan sistem 

alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat 

angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas 

di alam. 

 

2.1 Turbin Angin Tipe Savonius 

Turbin angin savonius adalah salah satu jenis 

kincir angin dengan axis vertikal yang mampu 

mengubah energi angin horizontal menjadi energi 

kinetik rotasi.Turbin ini dikembangkan oleh insinyur 

asal Finlandia, Sigurd Johannes Savonius pada tahun 

1922. Contoh turbin Savonius ditunjukkan pada 

Gambar 1 berikut: 

 

 
Gambar 1 Turbin Savonius 

 

VAWT tipe savonus ini merupakan salah satu 

turbin angin dengan bentuk yang sederhana dan 

berdasarkan jenis drag. Savonius beroperasi pada tip 

speed ratio rendah, umumnya memiliki nilai λ~0,1 

atau dibawahnya.  Memiliki efisiensi yang rendah jika 

dibandingkan dengan tipe lainnya.  Namun, diluar itu 

juga terdapat beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan tipe lainnya : 

 Mesin dan gearbox terletak pada base yang 

dekat dengan ground, sehingga memudahkan 

untukmaintenance. 

 Dapat menerima angin dari segala arah. 

 Cut-in Speed yang relatif rendah dibanding 

HAWT. 

 Dapat menghasilkan daya pada kecepatan 

angin rendah. 

Turbin angin savonius adalah jenis turbin angin tipe 

drag, dimana turbin ini menghasilkan daya dengan 

memanfaatkan gaya drag yang di hasilkan dari tiap-

tiap sudunya. Drag merupakan gaya yang bekerja 

berlawanan dengan arah angin yang menumbuk sudu. 

Turbin angin savonius bisa berputarpada kecepatan 

angin rendah, proses manufacture turbin savonius 

mudah dan memiliki koofisien daya rendah. 

Pola aliran udara pada sudu turbin angin tipe U dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Pola Aliran Udara Sudu Tipe U 

 

Jika dikaitkan dengan sumber daya angin, turbin 

angin dengan jumlah sudu banyak lebih cocok 

digunakan pada daerah dengan potensi energi angin 

yang rendah karena rated windspeed-nya tercapai 

pada putaran rotor dan kecepatan angin yang tidak 

terlalu tinggi. Sedangkan turbin angin dengan sudu 

sedikit (untuk pembangkitan listrik) tidak akan 

beroperasi secara effisien pada daerah dengan 

kecepatan angin rata-rata kurang dari 4 m/s. 

Dengan demikian daerah-daerah dengan potensi 

energi angin rendah, yaitu kecepatan angin rata-rata 

kurang dari 4 m/s, lebih cocok untuk dikembangkan 

turbin angin keperluan mekanikal. Jenis turbin angin 

yang cocok untuk keperluan ini antara lain american 

tipe multi blade, cretan sail dan savonius[2]. 

 

a) Geometric Parameter a dan e 

Tidak seperti turbin angin pada umumnya, 

Savonius menggunakan silinder yang dibelah dua dan 

disusun menjadi bentuk huruf S sebagai blade dan 

seringkali disebut sebagai bucket. Konfigurasi untuk 

blade Savonius dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 

Gambar 3 Geometric Parameter Savonius 

 

 

Dengan notasi: e = perpotongan pertama, a = 

perpotongan kedua, d = diameter bucket, R = jari-jari 

rotor. Masing-masing parameter diatas ikut 

menyumbangkan kepada performa total dari turbin 

angin tipe Savonius itu sendiri. 

Verifikasi dari parameter a dan e terhadap 

pengaruh total performa turbin angin tipe Savonius 

telah lama diteliti. Dari percobaan dan studi kasus 

dapat disimpulkan bahwa nilai a=0 memberikan 

performa terbaik untuk Savonius dengan profil blade 

semi-circular (bucket). Sedangkan untuk untuk nilai e, 

menurut Alexander dan Holownia [3] “Wind tunnel 

tests on a Savonius rotor”, serta menurut Mojola [4] 

“On the aerodynamic design of the Savonius windmill 

rotor” mengindikasikan nilai 20 hingga 30% untuk 

mendapatkan performa terbaik. 

 

 

 

b) Aspect Ratio(Ar) 

Ar merupakan aspek rasio dari turbin angin tipe 

savonius, dan didapatkan dengan perbandingan tinggi 

turbin angin dan diameter rotor. Semakin tinggi rasio 

ini, maka turbin angin akan memiliki losses yang 

rendah akibat efek dari ujung bucket. Berdasarkan 

studi kasus [5] yang dilakukan, nilai optimal untuk Ar 

adalah 2. Ar dapat dinyatakan dengan : 

Ar  =  
H

dr
 Dimana : H = 4R dan dr = 2R  

 

 
Gambar 4 Aspect Ratio Terhadap Turbin 

 

c) End Plates 

End Plates merupakan plat yang terpasang pada 

bagian atas dan bawah turbin angin savonius. 

Penambahan end platesdapat menambahkan nilai rata-

rata maksimum power coefficient (Cp). Dengan 

adanya end plates, turbin juga beroperasi lebih efisien 

pada tip speed rasio yang tinggi.  

Fungsi dari  End Plates ini untuk mencegah udara 

keluar dari sisi cekung turbin angin, sehingga tekanan 

dalam antara sisi cekung dan cembung tetap dalam 

keadaan optimal. Untuk nilai diameter, didapatkan 

melalui rumus : 

Rf = 1.2R   

Dimana, R adalah jari-jari rotor. Yang dapat dilihat 

pada Gambar 5 untuk efek penambahan end plates 

terhadap Cpaveraged dan λ. 

 

Gambar 5 Efek penambahan end plates 

terhadap Cpaveraged dan λ 

 

d) Jumlah Bucket dan Stages 

Menurut Blackwell [7] (Wind tunnel 

performance data for two- and three- bucket savonius 

rotors), getaran dinamis dan momen statik dari 

savonius rotor sepanjang posisi angular dari advancing 

bucket, yakni bucket yang  maju terdorong kedepan 

dapat dikurangi dengan penambahan bucket. 

Sehingga, secara signifikan mengurangi nilai posisi 

angular untuk advancing bucket, dimana momen rotor 
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lebih rendah, karena kemungkinan dari bucket untuk 

berada diposisi yang bagus mengekstrak momentum 

aliran udara bertambah.  

Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah yang 

menunjukkan siklus momen dari rotor untuk jumlah 

bucket 2 dan 3. Posisi angular terhadap momen pada 

jumlah bucket 2 dan 3 juga pengaruh terhadap nilai 

Cpaveraged dan λ ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Pengaruh Jumlah Bucket Terhadap Nilai 

Cpaveraged dan λ 

 

Namun, penambahan ini mengakibatkan berkurangnya 

nilai rata-rata maksimum power coefficient dan 

moment coefficient.Hal ini terjadi karena ketika 

bucket memantulkan aliran udara yang seharusnya 

menumbuk ke bucket nomor 2, namun juga 

memantulkan aliran udara yang diperuntukkan ke 

bucket nomor 3. Ini disebut cascade effect. Hasilnya 

adalah lebih sedikit energi yang dilepaskan oleh udara 

untuk dirubah menjadi energi mekanik. Dengan alasan 

inilah, Savonius dengan 2 bucket lebih dipilih karena 

memiliki nilai rata-rata maksimum power coefficient 

yang lebih tinggi. 

 

2.2 Generator AC 

Generator merupakan sebuah alat yang mampu 

menghasilkan arus listrik. Salah satu jenis generator 

adalah generator arus bolak balik yang akan dibahas 

saat ini. Generator arus bolak-balik berfungsi 

mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus 

bolak-balik.  

 Generator Arus Bolak-balik sering disebut juga 

sebagai alternator atau generator AC (alternating 

current) atau juga generator singkron. Alat ini sering 

dimanfaatkan di industri untuk mengerakkan beberapa 

mesin yang menggunakan arus listrik sebagai sumber 

penggerak. 

 

2.3 Rectifier 

Rectifier atau dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan Penyearah Gelombang adalah suatu bagian 

dari Rangkaian Catu Daya atau Power Supply yang 

berfungsi sebagai pengubah sinyal AC (Alternating 

Current) menjadi sinyal DC (Direct Current). 

 
Gambar 7 Rangkaian Penyearah 3 Fasa Gelombang 

Penuh 

 

Penyearah tiga fasa biasanya digunakan dalam 

industri untuk dibutuhkannya tegangan dc dan arus 

untuk beban daya yang besar.Sumber tegangan tiga 

fasa memiliki keseimbangan daya karena di pasok 

oleh tiga fasa a,b dan c. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Pembuatan Konstruksi Turbin Angin 

Kerangka turbin angin dibuat dengan ukuran 

88cm x 88cm x 246cm. Kerangka tersebut dibuat 

menggunakan pipa besi berdiameter 1,25 inch. 

Penyangga atas konstruksi turbin angin ini dibuat dari 

plat dengan tebal 2 mm. Plat tersebut dipotong dengan 

ukuran 55cm x 55cm. Berikut adalah hasil pembuatan 

konstruksi kerangka turbin angin ditunjukkan pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8 Konstruksi Kerangka Turbin Angin 

 

3.2. Pembuatan Turbin Angin 

Blade dibuat dengan bentuk S. Pembuatan 

dilakukan untuk mendapatkan analisa perhitungan dari 

blade yang digunakan. Sehingga blade yang 

digunakan memiliki performa total. Berikut ini analisa 

perhitungan blade: 

 

 Geometri Parameter a dan e 

 Perhitungan blade savonius berdasarkan dari 

studi kasus Alexander dan Holownia, serta Mojola 

yang menyatakan nilai terbaik dari parameter a adalah 

0 dan e yaitu 20-30% dari diameter blade. Dimana 

diameter blade yang digunakan adalah 24cm. Dari 

hasil perhitungan didapatkan parameter e yang 

digunakan sesuai dengan hasil range 4.8cm – 7.2cm. 
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 Aspect Ratio (Ar) 

Berdasarkan studi kasus [6] yang dilakukan, nilai 

optimal untuk Ar adalah 2. Ar dapat dinyatakan 

dengan : Ar  = 
𝐻

𝑑𝑟
 dan H = 4R,  dr = 2R. Maka, pada 

turbin angin ini didapatkan aspect ratio (Ar) dengan 

R=20 adalah: 

 

Ar  =
4 x 20cm

2 x 20cm
 = 

80cm

40cm
 = 2 

 

 Pembuatan End Plates 

Pembuatan end plates pada turbin angin 

bertujuan untuk mencegah udara keluar dari sisi 

cekung turbin angin, sehingga tekanan dalam antara 

sisi cekung dan cembung tetap dalam keadaan 

optimal. Untuk nilai diameter, didapatkan melalui 

rumus: Rf = 1.2R.  Maka, didapatkan diameter end 

plates untuk turbin angin ini adalah: Rf = 1.2R=  

1.2(20) = 40cm.  Jadi, pembuatan end plates turbin 

yang dibuat dengan ukuran diameter 40cm. 

 

 
Gambar  9  Hasil Pembuatan  End Plates Turbin 

Angin Tipe Savonius 

 

Hasil perakitan Turbin Angin Tipe Savonius 

ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10 Perakitan Turbin Angin Tipe Savonius 

 

3.3. Pembuatan Panel Kontrol  

 Pembuatan box panel kontrol berfungsi sebagai 

tempat peletakkan komponen kontrol. Kontrol yang 

dibuat adalah power supply, sensor tegangan, sensor 

arus, arduino,  pengisi baterai, LCD dan beban lampu 

DC. Box panel kontrol dirancang menggunakan 

acrylic dengan ukuran keseluruhan 44.5cm x 10cm x 

20cm. Berikut hasil pembuatan box panel kontrol yang 

dibuat ditunjukkan pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11 Box Panel Kontrol 

 

3.4. Perakitan Pembangkit Listrik Tenaga Angin  

Setelah perakitan konstruksi turbin angin dan 

perakitan box panel, maka langkah selanjutnya adalah 

perakitan keseleruhan.Adapun gambar perakitan 

keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 12. 

 
Gambar 12 Hasil Pembuatan Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin Tipe Savonius 

 

3.5. Pengujian  Peralatan 

 Pengujian  Turbin Angin 

Pengujian turbin angin bertujuan untuk mendapatkan 

nilai parameter a dan e yang optimal, sehingga RPM 

turbin yang dihasilkan besar. Pengujian turbin angin 

dengan  memberikan kecepatan angin antara 2 - 4 m/s, 

dan mengukur RPM turbin dengan mengubah 

parameter a dan e pada turbin. Hasil pengujian 

ditunjukkan pada Tabel 1 dibawah ini.  

 

Tabel 1. Hasil pengujian turbin angin 
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Dari hasil pengujian turbin angin didapatkan 

nilai a= 0 cm dan e = 5 cm untuk parameter  optimum 

turbin. Pada kecepatan angin 4 m/s, didapatkan 

kecepatan turbin 248 Rpm dan tegangan generator = 

13V. 

 

 Pengujian Generator yang Dihubungkan 

dengan Turbin Angin 

Pengujian generator yang dihubungkan dengan 

turbin anginbertujuan untuk mengukur tegangan, arus 

dan daya generator yang disambungkan langsung ke 

beban lampu DC. Hasil pengujian ditunjukkan pada 

Tabel 2 dibawah ini. 

 

 

Tabel 2  Hasil pengujian generator yang dihubungkan 

dengan turbin angin 

 
 

 Pengujian kontrol dan pengisian  baterai 

Pengujian kontrol dan pengisian  baterai bertujuan 

untuk menguji kontrol yang sudah dibuat dan 

menguji waktu pengisian dari sistem yang sudah 

dibuat. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3 

dibawah ini. 

 

Tabel 3 Hasil pengujian kontrol dan pengisian  baterai  

 
 

Jadi, berdasarkan tabel pengujian diatas, dapat 

dihitung untuk mengisi baterai 12 Volt 7 AH sampai 

kondisi penuh membutuhkan waktu sekitar 3.7 jam 

dengan kecepatan angin konstan yaitu 4m/s dan 

dengan kecepatan angin minimum 2m/s membutuhkan 

waktu 12 jam. 

Dari hasil pengujian waktu pengisian baterai lebih 

cepat dengan kecepatan angin konstan yaitu 4m/s. 

Waktu pemakaian baterai 12 Volt 7 AH dengan beban 

28W = 3 Jam. Sehingga bila dibandingkan antara 

pengisian dan pemakaian baterai pembangkit listrik ini 

sangat ideal pada kecepatan angin 4m/s. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu:  

1. Pembuatan turbin angin savonius didapatkan 

hasil maksimal untuk memutar turbin dengan 

parameter a=0 dan e=5. 

2. Turbin angin savonius menghasilkan daya 

maksimal pada kecepatan angin konstan 4m/s 

dengan tegangan sebesar 13V dan arus 2.1A. 

3. Lama pengisian baterai 12V 7Ah pada kecepatan 

angin konstan 4m/s memerlukan waktu 3.7 Jam. 

Sedangkan waktu pemakaian baterai dengan 

beban lampu DC 28 Watt yaitu 3 Jam.  
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Abstrak - Pengupasan cangkang telur rebus saat ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan 

menggunakan tangan. Adapun kerugian pengupasan dengan cara manual tersebut adalah kerugian waktu dan 

kerugian tenaga. Dari permasalahan tersebut perlu dibuat mesin pengupasan cangkang telur yang dapat 

mengupas telur secara otomatis dengan waktu pengupasan yang singkat. Metedologi dalam Proyek Akhir  ini 

adalah telur dimasukan kedalam wadah penampung selanjutnya akan terdeteksi oleh sensor infrared sebagai 

sensor inputan pendeteksi telur yang akan mengaktifkan pompa dan motor dc, motor dc akan memutarkan 

pengupas telur. Telur yang telah dikupas akan dihitung oleh sensor keluaran dan ditampilkan di LCD. 

Pengujian dilakukan dengan dua tahapan yaitu pengujian waktu pengupasan telur dengan mesin dan 

dibandingkan dengan manual, dan pengujian terhadap hasil pengupasan telur. Hasil yang didapatkan adalah 

waktu pengupasan telur secara otomatis adalah 5 detik sedangkan dengan cara manual 7 detik. Sehingga 

pengupasan menggunakan mesin lebih cepat 30%. Sedangkan hasil pengupasan menggunakan mesin 

mempunyai tingkat keberhasilan 60%.   

Kata Kunci : Telur puyuh, motor dc, sensor infrared dan pompa air.. 

Abstract - Peeling eggshell shell is still using the manual method that is by using the hand. The loss of stripping 

with the manual way is loss of time and loss of energy. From these problems need to be made egg shell peeling 

machine that can peel eggs automatically with a short stripping time. Metedology in this Final Project is the 

eggs inserted into the container container will then be detected by the infrared sensor as a sensor detection of 

eggs that will activate the pump and dc motor, dc motor will rotate the peeler egg. The peeled eggs will be 

counted by the output sensor and displayed on the LCD. The test is done by two stages of testing the time of 

stripping eggs with the machine and compared with the manual, and testing of the results of stripping the egg. 

The results obtained is the time of stripping the egg automatically is 5 seconds while the manual 7 seconds. So 

stripping uses 30% faster machines. While the results of stripping using the machine has a success rate of 60%. 

Keywords: Egg quail, dc motor, infrared sensor and water pump. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

1. Proses pengupasan telur rebus yang digunakan 

dalam industri rumah makan pada umumnya 

masih menggunakan proses secara manual. Cara 

tradisional ini mempunyai kerugian 

yaitu(1)Kerugian waktu, yang dimaksud disini 

adalah untuk mengupas kulit telur dengan jumlah 

yang cukup banyak akan membutuhkan waktu 

yang relatif lama; (2)Kerugian tenaga, yang 

dimaksud disini adalah mengurangi pekerjaan 

manusia dalam proses pengupasan telur rebus 

yang cukup melelahkan. Beberapa kerugian 

diatas menunjukan perlunya dibuat sebuah mesin 

yang  dapat mengganti tenaga manusia untuk 

mengupas kulit telur rebus, dan alat tersebut 

dapat meminimalisir waktu pengupasan, hemat 

listrik dan mudah digunakan. Oleh karena itu, 

penulis membuat proyek akhir dengan judul 

“Mesin Pengupas Cangkang Telur Rebus”. 

Mesin ini dibuat dengan beberapa fitur yaitu 

proses kerja yang cepat dibanding manual, dan  

dapat  menghitung berapa jumlah telur yang 

sudah dikupas dan akan ditampilkan pada layar 

LCD, hal tersebut dikarenakan sering kelirunya 
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dalam proses penghitungan jumah telur yang 

sudah dikupas. Selain itu mesin ini juga 

menggunakan sistem sleep mode apabila mesin 

tidak mendeteksi adanya telur pada mesin hal 

tersebut digunakan akibat faktor lupa oleh 

pengguna berguna sehingga dengan sistem sleep 

mode dapat menghemat penggunaan listrik. 

Tujuan pada pengupasan cangkang telur rebus 

yaitu Untuk meningkatkan efisiensi waktu 

pengupasan, untuk mempercepat proses 

pengupasan, untuk mempermudah pengupasan 

telur puyuh. 

 

Metodelogi 
Rancangan pembuatan Mesin Pengupas 

Cangkang Telur Rebu s, yang telah dibuat akan 

disimulasikan dengan cara telur dimasukan 

kedalam wadah penampung selanjutnya akan 

terdeteksi oleh sensor infrared sebagai sensor 

masukan pendeteksi telur yang akan 

mengaktifkan pompa dan motor dc, motor dc 

akan memutarkan pengupas telur. Telur yang 

telah dikupas akan dihitung oleh sensor keluaran 

dan ditampilkan di LCD dan juga akan 

disimulasikan pada blog diagram dibawah ini:  

 

 

Gambar 1.3 Blok Diagram Uji Coba Mesin Pengupas 

Cangkang Telur. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1   konstruksi & mekanisme pengupasan 

 

Menurut [1],[2],[3] adapun dari hasil 

yang telah didapat dari sumber yang telah ada 

maka dapat disimpulkan bahwa sumber yang 

telah ada masih memiliki kekurangan pada proses 

pembuatan mesin pengupas cangkang telur rebus 

dan hanya sebagian memiliki kesamaan dalam 

pembuatan hanya perbedaan dari hasil yang 

didapat pada sumber [2],[3],[4] yang telah ada 

maka dapat dibandingkan dengan cara pembuatan 

mesin pengupas cangkang telur rebus dari segi 

pembuatan. Dapat dilihat perbandingan antara 

proses pengupasan, kostruksi pembuatan mesin, 

serta hasil yang didapat tentu sangat jauh berbeda 

dan memiliki spesifikasi dari pembuatan mesin 

pengupas cangkang telur rebus sekarang adapun 

penambahan fitur-fitur yang digunakan antara 

lain mengunakan sensor masukkan untuk 

mengaktifkan penggerak motor pada roll 

pengupas, sensor keluaran yang ditugas untuk 

menampilkan jumlah hasil proses pengupasan 

pada telur yang telah dikupas, kemudian hasil 

telur yang dikupas akan ditampilkan pada display 

LCD. 

 

2.2Material Pengupasan Telur 

  

 Adapun material yang digunakan pada 

proses pengupasan cangkang telur rebus yang 

telah ada pada sumber [1] dan yang ada sekarang 

akan jauh berbeda dalam proses pembuatan yang 

telah diperbaruhi. 

 

Konstruksi Hardware 

1. Stainless steel 

2. Almunium 

3. Tree 

4. Plastic 

 

Konstruksi software 

1. Power supply 

2. Arduino 

3. Driver Motor 

4. UBEC 

5. Module Relay 

6. Sensor Infrared 

7. Motor Servo 

8. Cable 

 

 3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 3.1 Pembuatan Kontruksi Alat 

  Pembuatankontruksi alat dibuat menggunakan 

aplikasi Solidwork. Kerangka tersebut dibuat 

menggunakan plat stainless steel 304 dan alumunium 

dengan ketebalan 0.8 mm. Dan untuk poros stainless 

steel berdiameter 5 dan 8 mm. Penyangga atas 

konstruksi mesin ini dibuat dari kayu (meja) tebal 

2cm. Berikut adalah rancangan keseluruhan konstruksi 

kerangka mesin: 

                                 (a) 

 

 

 

 

                                   (b) 

 Gambar 3.1(a) rencana kontruksi mesin; (b) Hasil 

assembly kontruksi jadi mesin.  

Pembuatan software pada Alat pengupas cangkang 

telur rebus meliputi pembuatan pemrograman pada 

Arduino IDE version 1.6.12 . Pembuatan program  
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dilakukan menggunakan software Arduino IDE version 
1.6.12 menggunakan PC/Komputer. 

 

Adapun software program mesin dapat dilihat pada 

blok diagram dibawah ini 

 

 

Gamabar 3.2 Diagram Cara Kerja Sistem. 

3.2  Hasil Pengupasan 

 Uji coba sitem pengupasan dilakukan setelah 

pembuatan alat selesai dibuat. Adapun tujuan pada 

tahap ini adalah untuk menganalisa cara kerja dari 

mesin pengupas cangkang telur rebus. Uji coba 

dilakukan dengan dua tahap yaitu pengujian waktu 

pengupasan dengan menggunakan mesin dan dengan 

cara manual, serta pengujian terhadap hasil 

pengupasan cangkang telur. Adapun hasil dari 

pengujian waktu pengupas dengan menggunakan 

manual dapat dilihat pada tabel 3.2, sedangkan untuk 

melihat hasil pengujian waktu dengan menggunakan 

mesin dapat dilihat pada table 3.3. Selain pengujian 

pembanding antara pengupasan dengan cara manual 

dan mesin, adapun pengujian keseluruan dengan 

menggunakan mesin dapat dilihat pada table 3.4  

Tabel 3.2 Data pengujian waktu pengupasan 

dengan manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Pengupasan secara manual 

Dari data pengujian pengupasn menggunakan 

tangan dapat diketahui berapa nilai waktu pengupasn 

untuk setiap jenis telur. Dari data tersebut dapat 

diketahui waktu pengupasan untuk telur ayam rebus 

dengan jumlah 10 butir memerlukan waktu 

pengupasan 300 detik. Sedangkan pengupasan untuk 

pengupasan telur puyuh dengan jumlah 10 butir 

memerlukan waktu 120 detik. 

Tabel 4.3 Data pengujian waktu pengupasan dengan 

mesin. 

 

 

Gambar 4.19 Pengupasan secara mesin 

Dari data pengujian pengupasan 

menggunakan mesin dapat diketahui berapa nilai 

waktu pengupasan untuk telur puyuh. Dari data 

tersebut dapat diketahui waktu pengupasan untuk telur 

puyuh dengan jumlah 10 butir memerlukan waktu 41 

detik. 

Tabel 4.4 Data hasil percobaan pengupasan cangkang 

telur rebus 

 

Dari data pengujian pengupasan 

menggunakan mesin pengupas didapatkan  data waktu 

dari satu kali siklus proses pengupasan untuk setiap uji 

coba  memiliki nwaktu rata - rata 12 detik untuk satu 

siklus pengupasan. Sedangkan presentase error rata –  

rata dalam pengupasan menggunakan mesin pengupas 

adalah 3% dari hasil data pengujian.  

1.1. Analisa 

Dari hasil uji coba proses pengupasan 

cangkang telur rebus yang dilakukan sebanyak 5 kali 

percobaan, Pengupasan cangkang telur puyuh rebus, 

dalam pengupasan tersebut waktu pengupasan dengan 

menggunakan mesin memiliki nilai rata-rata 

pengupasan adalah 5 detik. Dan untuk persentase error 
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pengupasan rata-rata sebesar 40%. Pada proses 

pengupasan dapat berjalan sempurna atau dikatakan 

baik harus menstabilkan tekanan air atau mesin harus 

bekerja dengan air, karena air dapat mempermudah 

pengupasan dan juga hasil pengupasan bersih dari 

serpihan cangkang telur. Selain air mesin pengupas 

cangkang telur rebus ini juga dipengaruhi oleh 

kecepatan putaran motor agar pengelupasan dapat 

sempurna. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap 

Rancang bangun pengupas cangkang telur rebus ini 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Mesin pengupas cangkang telur puyuh rebus 

dapat mengupas lebih cepat rata-rata 11,6 

detik per butir dibandingkan dengan manual, 

yang mana waktu pengupasan pada sistem 

manual dibutuhkan rata-rata 15 detik dan pada 

mesin hanya membutuhkan rata-rata 3,4 detik. 

Jadi, persentase efisiensi waktu yang 

dihasilkan menggunakan mesin adalah 70% 

lebih cepat. 

2. Mesin pengupas cangkang telur puyuh rebus 

dapat mengupas telur puyuh dengan 

sempurna, tetapi lamanya proses pengupasan 

dipengaruhi oleh dimensi telur. 
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Abstrak - Alat berat berupa crane memiliki karakteristik yang identik dengan pendulum dalam mekanisme 

pengontrolannya. Artinya secara model matematik, kedua perangkat ini sangat mirip dan oleh sebab itu, 

pendulum bisa dijadikan prototipe untuk pengontrolan sebuah crane. Penelitian ini bertujuan untuk mengontrol 

keseimbangan atau meredam ayunan pada pendulum dengan memanfaatkan gaya momen pada gyroscope 

dengan massa pendulum hingga 1,5 kg. Gyroscope dirancang dan dibuat dalam bentuk piringan, yang mana 

dimensi dan material yang digunakan dihitung berdasarkan gaya momen yang diinginkan. Kontroler PID 

digunakan untuk mengendalikan kecepatan putaran gyroscope berdasarkan sudut kemiringan pendulum (θ). 

Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh settling time yang dihasilkan adalah rata-rata 2,29 kali lebih cepat 

dibandingkan tanpa kontrol. Untuk overshoot dan rise time tidak banyak berubah, sedangkan steady state error 

adalah nol. Dapat disimpulkan bahwa moment gyroscope bisa digunakan untuk mengontrol pendulum dan sangat 

memungkinkan dalam pengendalian crane. 

Kata kunci : crane, pendulum, moment, gyroscope, PID. 

Abstract - Crane is identical to the pendulum in term of its control mechanism. Based on modelling, these two 

devices are very similar and therefore, the pendulum can be used as a prototype for controlling a crane. This 

research aims to control the balance or to reduce the swing on the pendulum by utilizing the moment of 

gyroscope with a mass pendulum up to 1.5 kg. Gyroscope was designed and made in the form of a disc, in which 

dimensions and materials used were determined according to the desired moment force. The PID controller was 

used to control the speed of gyroscope based on the angle of the pendulum (θ). Based on the results of the 

experiment, it was obtained that the resulting settling time was 2.29 times faster than without control in average. 

The overshoot and rise time resulted by the system using gyroscope were very similar to the system which is 
without gyroscope. However, the steady state error was totally eliminated. It can be concluded that the moment 

of gyroscope is able to be used for controlling the pendulum or crane. 

 

Keywords: crane, pendulum, moment, gyroscope, PID. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perangkat pendulum dalam kehidupan nyata 

dapat dilihat dalam aplikasi berupa alat berat 
pemindah barang atau sering disebut juga dengan 

crane. Alat berat berupa crane memiliki karakteristik 

yang identik dengan pendulum dalam mekanisme 

pengontrolannya. Dalam praktiknya, crane digunakan 

secara luas untuk berbagai lapangan pekerjaan, seperti 

di pelabuhan, pabrik, kontruksi dan lainnya untuk 

menangani barang-barang[1]. Secara matematik, 

gyroscope dapat dimodelkan berdasarkan hukum 

energi kinetik dan perubahan momentum sudut[2]. 

Dalam beberapa kurun waktu, pendulum dapat 

menjalani berbagai perubahan di negara bagian, 
termasuk pada saat penelitian[3]. Teknik kontrol 

pendulum yang dilakukan selama ini, selalu 

mengasumsikan bahwa aktuator yang digunakan bisa 

mendukung untuk dilakukan pergerakan yang cepat 

dan akurat. Namun, dalam kenyataannya, aktuator 

yang digunakan pada crane tidak bisa digunakan 
untuk pergerakan yang cepat. Oleh karena itu, sistem 

kontrol yang handal tidak akan mampu diterapkan 

secara real ke sistem kontrol crane, jika tingkat 

mobilitas dan fleksibilitas aktuator pada plant tersebut 

rendah. Berdasarkan permasalahan yang ada, 

penelitian ini mencoba merancang suatu alternatif 

baru dalam teknik pengontrolan alat yang bertipe 

pendulum dengan melibatkan atau memanfaatkan 

fenomena gaya momen pada gyroscope. Gyroscope 

yang dimaksud disini adalah aktuator tambahan yang 

digunakan sebagai media yang akan menghasilkan 
gaya yang berlawanan untuk meredam getaran atau 
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ayunan pada objek atau barang yang akan 

dipindahkan. Ketika sebuah gyroscope diputar dengan 

kecepatan tertentu, maka ada gaya reaksi yang terjadi 

dengan arah tegak lurus terhadap arah putaran 

tersebut. 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana membuat rancangan gyroscope yang 

sesuai untuk berat massa antara 1 kg sampai 

dengan 1,5 kg ? 

2. Bagaimana pengontrolan sistem pergerakan 

gyroscope yang tepat dalam menghasilkan 
moment gyroscope yang mampu meredam 

ayunan pendulum ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk meredam ayunan pada pendulum dengan 

memanfaatkan Moment Gyroscope. 

2. Menguji efektivitas pengontrolan pada pendulum 

dengan memanfaatkan Moment Gyroscope. 

 

2. LANDASAN TEORI 
 

2.1 Sistem Kontrol Pendulum  

Teknik sistem kontrol pendulum pada dasarnya 

bertujuan untuk memperpendek settling time, 

mereduksi overshoot dan mengeliminasi steady state 

error pada saat signal aktuasi diberikan ke pendulum. 

Untuk mencapai ini, teknik sistem kontrol berbasis 

PID controller bisa diterapkan dengan metode tuning 

yang baik [4]. Dengan mendapatkan konstanta yang 

sesuai pada masing-masing variabel kontroler, hasil 

yang diinginkan pada pengontrolan pendulum bisa 

dicapai. Sebuah pendulum ( bandul ) dianggap sebagai 
gerak berayun bebas dan periodik berdasarkan 

gesekan sebagai respon dari gaya gravitasi. Jika beban 

ditarik dari posisi seimbang dengan sudut simpangan 

tidak lebih dari 10,̊ kemudian dilepaskan maka beban 

akan berayun pada bidang vertikal [5]. Sebuah sistem 

bandul matematik atau bandul sederhana terdiri atas 

sebuah benda bermassa m yang dimensinya kecil, 

sehingga dapat dianggap sebagai partikel berupa titik, 

digantungkan pada seutas tali membentuk ayunan 

seperti pada gambar 2.1. 
 

  

 
Gambar 2.1 Model Sistem Pendulum [6] 

 

2.2 Gyroscope 

Gyroscope adalah sebuah perangkat yang terdiri 
dari sebuah piringan atau roda yang bisa diputar 

dengan cepat pada suatu axis tertentu secara bebas [7]. 

Dengan adanya putaran tersebut, maka ada perubahan 

momen gaya yang ditimbulkan secara tegak lurus 

dengan arah putaran. Dalam dunia instrumentasi, 

gyroscope digunakan untuk mengukur orientasi 

berdasarkan prinsip momentum sudut. Sensor ini akan 

mengukur kecepatan sudut dari suatu rotasi yang 

satuannya adalah radian per detik. Mekanismenya 

adalah sebuah roda berputar dengan piringan 

didalamnya yang tetap stabil. Secara matematik, 

gyroscope dapat dimodelkan berdasarkan hukum 

energi kinetik dan perubahan momentum sudut [2].  

Dengan pemodelan, reaksi dari pergerakan 

gyroscope bisa diobservasi. Efek gaya yang 
ditimbulkan pada sebuah gyroscope bisa dilihat pada 

gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Torsi dan Gaya Internal Gyroscope [2] 

 

Pada [8], gaya inersia yang ditimbulkan oleh 

gyroscope dimanfaatkan untuk memberikan reaksi 

pada sistem keseimbangan. Pada kecepatan yang 

tinggi lalu secara mendadak dilakukan pengereman, 
maka gaya inersia yang ditimbulkan cukup untuk 

menggerakkan sebuah massa tertentu. Kecepatan 

putaran gyroscope menentukan besarnya gaya inersia 

yang dihasilkan, disamping massa dan diameter. 

 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

 

3.1 Konstruksi Prototipe Crane  

 
Gambar 3.1 Prototype Konstruksi Pendulum 

 

Pada gambar 3.1 bagian-bagian konstruksi prototipe 

crane yang dibangun diantaranya adalah (1) box 

pendulum, di dalamnya sudah terpasang dengan 

gyroscope; (2) pembawa cartessian; dan (3) konstruksi 

rangka crane cartessian. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perangkat di dalam Box Pendulum 
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Perangkat yang terdapat pada box pendulum seperti 

yang terlihat pada gambar 3.2 meliputi: (1) Dudukan 

gyroscope; (2) Piringan gyroscope; (3) Hose bearing; 

(4) Coupler / penghubung poros; dan (5) Motor DC. 
Konstruksi prototipe crane ini dilengkapi 

kerangka kontruksi berukuran 50 cm  dan panjang 180 

cm dengan jangkauan pergerakan bandul mencapai 

150 cm. Massa box pendulum bisa ditambah dengan 

beban hingga 1,5 kg. Box pendulum menggantung 

pada rangka prototipe crane melalui sebuah pelat 

penyangga. Pelat penyangga tersebut terhubung 
dengan sebuah motor DC yang dapat begerak pada rell 

sliding sepanjang rangka prototipe crane. Pada bagian 

ujung rell sliding diletakkan sebuah limit switch 

(saklar pembatas) yang berfungsi sebagai sensor 

pembatas pergerakan pendulum. Pada bagian protipe 

ini juga terdapat komponen hardware berupa sensor 

sudut yang dipasang pada poros putar pendulum. 

Sensor sudut digunakan untuk membaca sudut 

kemiringan atau posisi ayunan pendulum. 

 

3.2 Pembuatan Rangkaian Elektronika 

 
Gambar 3.3 Blok Diagram Hardware Elektrikal Pendulum 

 

 
Gambar 3.4 Skematik Rangkaian Elektronika 

 

Pada gambar 3.3 terlihat bahwa penelitian ini 

menggunakan dua buah motor DC, yakni motor atas 

(pembawa crane) dan motor bawah (penggerak 

gyroscope). Secara skematik, rangkaian elektronika 
dari sistem kontrol alat ini dapat dilihat pada gambar 

3.4.  

Motor pembawa crane dikontrol melalui tombol 

yang biasanya dioperasikan oleh para operator crane 

di industri. Dari sini, tidak ada yang berbeda dengan 

sistem kerja crane pada umumnya. Yang 

membedakannya adalah bahwa motor penggerak 

gyroscope akan aktif ketika sudut kemiringan 

pendulum tidak sama dengan nol, atau pendulum 

tersebut berayun. Set pointnya adalah posisi bandul 

harus selalu tegak lurus ketika operator 

menggerakkan motor pembawa crane. 

 

3.3 Hasil Percobaan 

 

3.3.1 Hasil Percobaan Pendulum Tanpa Gyroscope 

dan Dengan Gyroscope 

  

Uji coba bertujuan untuk membandingkan berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk meredam ayunan 
(settling time) tanpa gyroscope dan dengan gyroscope. 

Adapun hasil uji coba dapat dilihat pada table berikut. 

 
Tabel 3.1 Hasil percobaan pendulum tanpa gyroscope dan 

dengan gyroscope 

 
 

3.3.2 Data Hasil Pengujian Pendulum Secara 

Keseluruhan 

 Berikut ini hasil settling time pengujian 

pendulum secara keseluruhan tanpa menggunakan 
gyroscope dan dengan menggunakan gyroscope. 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat berapa lama 

settling time yang dihasilkan oleh gyroscope dalam 

meredam ayunan ketika alat dioperasikan. 

 
Table 3.2 Hasil Pengujian pendulum secara keseluruhan 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian pendulum secara 

keseluruhan, diperoleh settling time yang dihasilkan 

adalah rata-rata 2,29 kali lebih cepat dibandingkan 

tanpa kontrol. Untuk overshoot dan rise time tidak 

banyak berubah, sedangkan steady state error adalah 

nol. Percobaan ini tidak menggunakan filter karena 

untuk mendapat waktu respon sebenarnya tanpa efek 
differensial ataupun integral. Oleh karena itu, pada 

gambar hasil ujicoba terdapat beberapa noise yang 

muncul yang sebetulnya bukan dihasilkan oleh sensor. 
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Gambar 3.5 Grafik perbandingan settling time dengan massa 

1 kg 
 

 
Gambar  3.6 Grafik perbandingan settling time dengan 

massa 1,1 kg 

 
Gambar 3.7 Grafik perbandingan settling time dengan massa 

1,2 kg 

 
Gambar 3.8 Grafik perbandingan settling time dengan massa 

1,3 kg 
 

 
Gambar 3.9 Grafik perbandingan settling time dengan massa 

1,4 kg 
 

 
Gambar 3.10 Grafik perbandingan settling time dengan 

massa 1,5 kg 
 

Dari hasil percobaan diatas dapat diketahui 

bahwa semakin berat massa yang digunakan maka 

semakin besar pula gaya yang terjadi pada pendulum 

dan waktu yang diperlukan semakin lama. Hal ini 

dikarenakan gaya yang diberikan tehadap suatu benda 

akan memberikan pengaruh terhadap benda tersebut 

dan berdasarkan hukum Newton III yaitu jika suatu 

benda memberikan gaya pada benda lain maka benda 

yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang 

besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda 

pertama tetapi arahnya berlawanan. 
 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Arah respon pendulum berlawanan dengan 

arah putaran gyroscope. Besarnya respon 

pendulum tergantung dari kecepatan putaran, 

massa, dan dimensi gyroscope. 

2. Settling time yang dihasilkan pada percobaan 

adalah rata-rata 2,29 kali lebih cepat 
menggunakan gyroscope dibandingkan tanpa 

kontrol, sedangkan untuk overshoot dan rise 

time tidak banyak berubah, serta nilai steady 

state error adalah nol. 

3. Semakin berat massa pada pendulum maka 

settling time yang dihasilkan semakin lama. 
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Abstrak - Pengontrolan Mobile Robot secara manual menggunakan remote control yang terhubung dengan 

kabel memiliki kendala yaitu ruang gerak robot yang terbatas. Untuk itu dikembangkan sistem pengontrolan 

Mobile Robot menggunakan komunikasi nirkabel jenis Bluetooth. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat 

sebuah sistem pengontrolan Mobile Robot melalui komunikasi jarak jauh menggunakan instruksi Voice 

Command via aplikasi pada Android menggunakan mikrokontroler jenis Arduino Mega 2560. Metodologi dalam 

penelitian ini yaitu instruksi suara direkam oleh aplikasi pada Android, selanjutnya dicocokkan dengan 

database lalu diubah menjadi karakter string dan dikirimkan melalui Bluetooth Transmitter pada Android ke 

Bluetooth Receiver pada Mobile Robot untuk kemudian dieksekusi oleh program yang dibuat pada 

mikrokontroler robot. Hasil yang didapatkan antara lain Mobile Robot dapat bergerak mengikuti instruksi Voice 

Command yang diberikan meliputi perintah maju, mundur, putar kiri dan putar kanan hanya untuk satu 

pergerakan sedangkan pada hasil pengujian didapatkan error pergerakan rata-rata sebesar 1,55% dengan 

waktu respon 4-7 detik dikarenakan adanya proses perekaman dan penerjemahan instruksi suara pada Android 

dan juga dipengaruhi oleh noise atau suara lain yang tidak diinginkan. 

Kata Kunci : Mobile Robot, Voice Command, Bluetooh, Android. 

Abstract - Control of Mobile Robot manually using remote control connected with cable has constraints that 

limited space of robot movement. For that developed Mobile Robot control system using Bluetooth 

communication. The purpose of this research is to create a Mobile Robot control system through wireless 

communication using Voice Command instruction via application on Android using microcontroller type 

Arduino Mega 2560. The methodology in this research is the voice instruction will be recorded by the 

application on Android, then matched with the database and then converted into characters in the form of 

strings and sent via Bluetooth Transmitter on Android to Bluetooth Receiver on Mobile Robot to be executed by 

program made on microcontroller robot. The results obtained include Mobile Robot can move to follow Voice 

Command instruction that is given include command forward, backward, turn left and right only for one 

movement while in test result got error of movement equal to 1,55% with response time 4-7 second because the 

process of recording and translation of voice instructions on Android and also influenced by noise or other 

sounds that are not desired. 

Keywords : Mobile Robot, Voice Command, Bluetooh, Android. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pengontrolan Mobile Robot pada awalnya masih 

bersifat manual menggunakan remote control yang 

terhubung dengan kabel. Hal ini mempengaruhi ruang 

gerak robot menjadi terbatas. Perkembangan ilmu dan 

teknologi saat ini dapat diterapkan dalam 

mengembangkan sistem pengontrolan pada Mobile 

Robot, salah satunya adalah penggunaan komunikasi 

nirkabel jenis Bluetooth. Selain itu, penggunaan 

remote control secara manual sangat rentan terhadap 

risiko kerusakan pada rangkaian kontrol didalamnya. 

Oleh karena itu, digunakanlah Smartphone  berbasis 

OS Android dalam mengontrol pergerakan pada 

Mobile Robot. Penggunaan Smartphone dalam 

mengontrol Mobile Robot dapat memanfaatkan fitur-

fitur yang ada pada Smartphone salah satunya fitur 

pengolahan suara (Speech Recognition). Berdasarkan 

latar belakang tersebut, dibuatlah sebuah sistem 

pengontrolan Mobile Robot dengan menggunakan 

aplikasi perintah suara (Voice Command) pada 

Smartphone Android yang dilengkapi dengan 

menggunakan sensor jarak Rotary Encoder dan sensor 

Kompas untuk dapat menentukan titik berupa jarak 

dan sudut yang akan ditempuh Mobile Robot serta 

sensor Ultrasonik untuk mendeteksi rintangan pada 

saat robot melakukan pergerakan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

merancang dan membuat sebuah sistem pengontrolan 

Mobile Robot dengan menggunakan instruksi berupa 

perintah suara (Voice Command) berbasis Android. 
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1.2. Metodologi Penelitian 

Pengontrolan Mobile Robot menggunakan 

instruksi Voice Command melalui aplikasi Android 

menggunakan metodologi berikut. 

 Pembuatan konstruksi Mobile Robot, konstruksi 

Mobile Robot yang dibuat menggunakan sistem 

gerak Differential drive yang terdiri dari dua buah 

roda yang berpasangan pada bagian kiri dan kanan 

robot. Berdasarkan konstruksi yang dibuat 

pergerakan Mobile Robot yang dirancang meliputi 

gerakan maju, mundur serta berputar (kiri dan 

kanan). 

 Pembuatan kontrol Mobile Robot, proses ini 

dimulai dari perekaman instruksi suara oleh 

aplikasi Android dengan menggunakan fitur 

Speech Recognizer, selanjutnya data instruksi 

suara dicocokkan dengan database yang dimiliki 

pada Android untuk kemudian dikirimkan melalui 

Bluetooth Transmitter pada Android dan diterima 

oleh Bluetooth Receiver pada Mobile Robot dalam 

bentuk data serial kemudian dieksekusi oleh 

program yang telah dibuat pada Mikrokontroler 

yang ada pada Mobile Robot. 

 Pengujian Mobile Robot, pengujian yang dilakukan 

meliputi pengujian kontrol Mobile Robot dan 

pengujian gerakan Mobile Robot berdasarkan 

instruksi Voice Command. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

1.1. Mobile Robot 

Mobile Robot adalah salah satu jenis konstruksi 

robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator 

berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan 

robot, sehingga robot tersebut dapat melakukan 

perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. 

Berdasarkan alat yang digunakan untuk bergerak, 

Mobile Robot terbagi menjadi dua, yaitu:  

1. Robot berlengan atau berkaki. 

2. Robot beroda atau Wheeled Mobile Robot (WMR), 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Mobile Robot: Wheeled Mobile Robot [1] 

 

Robot beroda dibagi lagi menurut sistem 

penggeraknya, yaitu: 

 Differential drive 

Sistem gerak Differential drive terdiri dari dua 

buah roda yang berpasangan pada kiri dan kanan 

robot. Sistem ini memunginkan robot berputar 

ditempat dengan cara memutar motor dengan arah 

berlawanan. 

 Tricyle drive 

Tricyle drive merupakan sistem gerak dengan tiga 

buah roda. Dua buah roda dengan satu poros 

dihubungkan pada sebuah motor penggerak, 

sedangkan sebuah roda diberlakukan sebagai kemudi 

yang dapat berputar. 

 Syncronous drive  

Syncronous drive adalah sistem yang 

menggunakan semua roda yang terdapat pada robot 

untuk dapat bergerak.  

 Holonomic drive 

Holonomic drive adalah sistem gerak yang 

memungkinkan robot bergerak ke segala arah (dengan 

menggunakan roda omni-directional). 

 

1.2. Android 

Android adalah sistem operasi perangkat Mobile 

berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler 

layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet 

yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi. Keunggulan utama Android adalah gratis dan 

open source bagi pengembang (programmer) untuk 

membuat aplikasi. Struktur aplikasi Android ditulis 

dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java 

dikompilasi bersama dengan file resource yang 

dibutuhkan oleh aplikasi, prosesnya dipackage oleh 

tools yang dinamakan apt tools kedalam paket 

Android, sehingga menghasilkan file dengan ekstensi 

apk. File apk ini yang disebut dengan aplikasi dan 

nantinya dapat dijalankan pada device [2]. 

 

1.3. Speech Recognition  

Speech Recognition atau pengenalan ucapan 

adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang 

memungkinkan komputer untuk menerima masukan 

berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini 

memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan 

memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara 

digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital 

tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan 

dalam suatu perangkat. Hasil dari identifikasi kata 

yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk 

tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi 

sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu 

pekerjaan [3]. 

Alat pengenal ucapan yang sering disebut dengan 

Speech Recognizer, membutuhkan sampel kata. 

Sampel kata akan didigitalisasi, disimpan dalam 

komputer, dan kemudian digunakan sebagai basis data 

dalam mencocokkan kata yang diucapkan selanjutnya. 

Alat pengenal ucapan memiliki enam tahapan 

pemrosesan data, yaitu sebagai berikut:  

1. Tahap penerimaan masukan. 

2. Tahap pre-filtering: pre-emphasis, normalization, 

banding. 

3. Framing and windowing: merubah data ke format 

yang dapat diproses. 

4. Filtering:  memfilter sinyal masukan dari setiap 

window/frame/frequency band. 
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5. Comparison and matching: proses ini dilakukan 

berdasarkan metode Hidden Markov Model 

(HMM). Setiap elemen dari data yang terurut 

dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner dan 

akan dibandingkan dengan pola data suara dan 

kemudian diterjemahkan sebagai keluaran yang 

dapat berbentuk tulisan ataupun perintah. 

6. Action: alat pengenal ucapan akan menerjemahkan 

suara tersebut menjadi tulisan atau komando. 

Pemrosesan data pada Speech Recognition ini dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dan 2.3 berikut. 

 

 
Gambar 2.2 Blok Diagram Tahapan Proses Recognition 

 

 
Gambar 2.3 Proses Pengolahan Data Speech Recognition [4] 

 

1.4. App Inventor 

App Inventor adalah sebuah aplikasi builder 

untuk membuat aplikasi yang berjalan di sistem 

operasi Android yang disediakan oleh Google 

labs. App Inventor ini menggunakan teknik visual 

programming, berbentuk seperti susunan puzzle-puzzle 

yang memiliki logika tertentu. Tampilan software App 

Inventor dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4 Tampilan Workbench App Inventor [5]. 

 

1.5. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan 

Mikrokontroler berdasarkan Atmega 2560 seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Mikrokontroler itu 

sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang 

bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan 

menanamkan program pada Mikrokontroler adalah 

agar rangkaian elektronik dapat membaca input, 

memproses input dan menghasilkan output sesuai 

yang diinginkan.  

Arduino tidak perlu perangkat chip programmer 

karena didalamnya sudah ada bootloader yang akan 

menangani upload program dari komputer. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah bahasa C.  

 
Gambar 2.5 Bentuk Fisik Arduino Mega 2560 

 

1.6. Bluetooth HC-05 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi 

wireless yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz 

unlicensed ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

dengan menggunakan sebuah frequency hopping 

tranceiver yang mampu menyediakan layanan 

komunikasi data dan suara secara real-time antara 

host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan 

yang terbatas. Bluetooth HC-05 adalah modul siap 

pakai yang memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara serial dengan protokol standar Bluetooth versi 

2.0. Bentuk fisik modul HC-05 dapat dilihat pada 

gambar 2.6 berikut. 

 
Gambar 2.6 Bentuk Fisik Modul Blueetooth HC-05 

 

Modul inti HC-05 memiliki dua modus kerja 

yaitu modus eksekusi manual (memproses saat 

diperintahkan) dan modus koneksi otomatis. Koneksi 

secara default diatur pada kecepatan 9.600 bps. HC-05 

dapat berperan sebagai master dan slave pada device 

[7]. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Pembuatan Konstruksi Mobile Robot 

Proses pembuatan konstruksi Mobile Robot 

dimulai dari tahap perancangan terlebih dahulu, 

selanjutnya dibagi menjadi beberapa tahap berikut. 

 

3.1.1. Pembuatan Base Mobile Robot 

Proses pembuatan base meliputi pemilihan bahan 

material yang digunakan, adapun bahan material yang 

digunakan sebagai base adalah Acrylic dengan 

ketebalan 3 mm. Pembuatan base kemudian 

dilanjutkan dengan pemotongan bahan Acrylic.  
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3.1.2. Pemasangan Motor DC 

Proses pemasangan motor dimulai dari 

pembuatan dudukan motor sebagai tempat meletakkan 

posisi motor penggerak. Dudukan motor harus terbuat 

dari bahan yang kuat agar ketika roda bergerak posisi 

motor tidak berpindah dan roda dapat berputar dengan 

baik sehingga pengontrolan pergerakan Mobile Robot 

menjadi lebih mudah. Untuk itu bahan yang dipilih 

sebagai dudukan motor adalah pelat aluminium 

berbentuk siku 90 derajat dengan ukuran 30x15 mm 

dan ketebalan 1 mm. Posisi pemasangan motor 

ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. 

 

 
Gambar 3.1 Pemasangan Motor DC pada Base Robot 

 

3.1.3. Perakitan Konstruksi Mobile Robot 

Setelah bagian konstruksi dari Mobile Robot 

selesai dibangun selanjutnya adalah perakitan 

konstruksi yang dibuat tersebut menjadi kesatuan 

bentuk yang utuh. Perakitan konstruksi dilakukan 

menggunakan komponen speser, baut dan mur untuk 

menyatukan seluruh bagian dari konstruksi Mobile 

Robot. Berikut adalah gambar konstruksi mekanik 

Mobile Robot yang telah jadi ditunjukkan pada 

gambar 3.2. 

 

 
Gambar 3.2 Konstruksi Mekanik Mobile Robot 

 

3.2. Pembuatan Kontrol Mobile Robot 

3.2.1. Diagram Blok 

Diagram blok dari Mobile Robot dengan 

Pengontrolan Via Voice Command Berbasis Android 

ditunjukkan pada gambar 3.3 berikut. 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Blok Mobile Robot 

 

Instruksi perintah suara diberikan dengan 

memanfaatkan fitur Speech Recognizer pada aplikasi 

MoBro yang dibuat di Android. Awalnya instruksi 

suara akan direkam pada Android kemudian diubah 

menjadi karakter string dan dikirimkan ke 

Mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk kemudian 

dieksekusi oleh aktuator pada Mobile Robot berupa 

pergerakan pada motor kiri dan motor kanan 

menggunakan modul Driver L298N dengan 

menggunakan sensor-sensor seperti sensor Rotary 

Encoder, Kompas GY-271 dan ultrasonik HC-SR04 

serta LCD 2x16 sebagai penampil nilai. 

 

3.2.2. Pembuatan Hardware dan Software Kontrol 

Proses pembuatan hardware meliputi pembuatan 

rangkaian kontrol yang dibutuhkan dalam mengontrol 

Mobile Robot.  Pembuatan rangkaian kontrol yang 

dilakukan meliputi pembuatan rangkaian catu daya, 

rangkaian LCD 2x16 serta perakitan rangkaian sensor 

dan modul rangkaian lainnya pada konstruksi yang 

telah dibuat.  

Pembuatan software pada Mobile Robot meliputi 

pembuatan aplikasi pada Android serta pemrograman 

pada Mikrokontroler Mobile Robot. Pembuatan 

aplikasi Android dilakukan menggunakan software 

App Inventor secara online menggunakan 

PC/Komputer. Pada pembuatan aplikasi menggunakan 

App Inventor ini dibagi menjadi 2 komponen utama 

yaitu Designer dan Block Editor. Berikut adalah 

gambar aplikasi MoBro yang telah dibuat dapat dilihat 

pada gambar 3.4. 

 

 
Gambar 3.4 Aplikasi MoBro pada Android 

 

Pembuatan program dilakukan menggunakan 

software Arduino 1.6.8. Pemrograman Mobile Robot 

yang dilakukan meliputi pemrograman Bluetooth HC-

05, sensor Kompas GY-271 HMC5883L, LCD 2x16, 

sensor Rotary Encoder, Driver Motor L298N serta 

pemrograman Mobile Robot secara keseluruhan. 

Adapun Mobile Robot yang telah dibuat dapat 

dilihat pada gambar 3.5 berikut. 

 

 
Gambar 3.5 Hasil Pembuatan Mobile Robot 
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3.3. Pengujian Mobile Robot  

3.3.1. Pengujian Koneksi Bluetooth  

Adapun hasil pengujian yang dilakukan terhadap 

koneksi Bluetooth HC-05 dapat dilihat pada tabel 3.1 

berikut. 

 
Tabel 3.1 Hasil Pengujian koneksi Bluetooth HC-05 

No. Jarak Data Diterima 

1. 1 Meter Ya 

2. 2 Meter Ya 

3. 3 Meter Ya 

4. 4 Meter Ya 

5. 5 Meter Ya 

6. 6 Meter Ya 

7. 7 Meter Ya 

8. 8 Meter Ya 

9. 9 Meter Ya 

10. 10 Meter Ya 

11. 11 Meter Ya 

12. 12 Meter Ya 

 
Dari pengujian yang dilakukan dapat dianalisa 

bahwa Bluetooth yang digunakan dapat menerima data 

yang dikirim oleh aplikasi pada Android hingga jarak 

12 meter dengan baik pada ruangan tanpa penghalang.  

 

3.3.2. Pengujian Aplikasi Android 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji 

apakah aplikasi yang dibuat dapat membaca instruksi 

yang diberikan dengan sesuai atau tidak. Berikut 

adalah hasil pengujian terhadap Aplikasi Android 

(MoBro) dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Aplikasi MoBro 

Instruksi Data Voice Command 

maju maju 

mundur mundur 

putar kiri putar kiri 

putar kanan putar kanan 

meter m 

centimeter cm 

1 meter 1 meter 

1 centimeter 1 cm 

derajat derajat 

180 derajat 180° 

 

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa aplikasi 

MoBro yang dibuat dapat menerima data  berupa 

instruksi suara, namun pada beberapa uji coba yang 

dilakukan, apabila kata yang diucapkan berupa satuan 

maka kata tersebut akan dirubah menjadi simbol, 

misalnya centimeter menjadi cm dan lain sebagainya. 

Untuk mencegah terjadinya error maka hal ini diolah 

pada pemrograman Arduino Mega 2560 agar setiap 

kata maupun karakter satuan yang dikirim oleh 

aplikasi dapat dieksekusi oleh Mobile Robot.  

 

3.3.3. Pengujian Gerakan 

Gambar dari arah pergerakan yang dapat 

dilakukan Mobile Robot ditunjukkan pada gambar 3.6 

berikut. 

 

 
Gambar 3.6 Pergerakan yang Dilakukan Mobile Robot 

 

Perhitungan persentase error pada pergerakan Mobile 

Robot dilakukan menggunakan persamaan berikut.  

 % 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖
|  𝑥 100% ……...(1) 

 

 Hasil pengujian pergerakan maju ditunjukkan 

pada tabel 3.3 berikut. 

 
Tabel 3.3 Hasil Pengujian Gerakan Maju 

Data Percobaan Maju 

Jarak 

(cm) 

Pengukuran 

(cm) 

Error 

(%) 

Waktu 

Respon 

1 1,1 10% 4 detik 

5 5 0% 5 detik 

10 10,2 2% 5 detik 

20 20,3 1,5% 4 detik 

50 50,5 1% 6 detik 

75 75,4 0,53% 5 detik 

100 100,5 0,5% 6 detik 

200 201,2 0,6% 5 detik 

300 300,2 0,07% 4 detik 

500 503,5 0,7% 5 detik 

 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata 

persentase error sebesar : 1,69%. 

 

 Hasil pengujian pergerakan mundur ditunjukkan 

pada tabel 3.4 berikut. 

 
Tabel 3.4 Hasil Pengujian Gerakan Mundur 

Data Percobaan Mundur 

Jarak 

(cm) 

Pengukuran 

(cm) 

Error 

(%) 

Waktu 

Respon 

1 1 10% 7 detik 

5 5,2 4% 6 detik 

10 10 0% 6 detik 

20 20,1 0,5% 5 detik 

50 50,5 1% 7 detik 

75 75,5 0,66% 6 detik 

100 100 0% 6 detik 

200 201 0,5% 5 detik 

300 300,5 0,17% 6 detik 

500 504 0,8% 5 detik 

 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata 

persentase error sebesar : 1,76%. 

 

 Hasil pengujian pergerakan putar kiri 

ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut. 
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Tabel 3.5 Hasil Pengujian Gerakan Putar  

Data Percobaan Putar Kiri 

Sudut 

(derajat) 

Pengukuran 

(derajat) 

Error 

(%) 

Waktu 

Respon 

10 10 0% 5 detik 

30 30 0% 5 detik 

60 59 1,67% 4 detik 

90 88 2,22% 6 detik 

120 119 0,83% 5 detik 

150 147 2% 6 detik 

180 176 2,22% 6 detik 

210 208 0,95% 6 detik 

240 236 1,67% 5 detik 

270 267 1,11% 6 detik 

300 299 0,33% 5 detik 

330 331 0,3% 5 detik 

360 360 0% 5 detik 

 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata 

persentase error sebesar : 1,02%. 

 

 Hasil pengujian pergerakan putar kanan 

ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut. 

 
Tabel 3.6 Hasil Pengujian Gerakan Putar Kanan 

Data Percobaan Putar Kanan 

Sudut 

(derajat) 

Pengukuran 

(derajat) 

Error 

(%) 

Waktu 

Respon 

10 9 10% 5 detik 

30 30 0% 6 detik 

60 59 1,67% 5 detik 

90 88 2,22% 5 detik 

120 118 1,67% 5 detik 

150 146 2,67% 4 detik 

180 176 2,22% 6 detik 

210 208 0,95% 6 detik 

240 238 0,83% 6 detik 

270 270 0% 6 detik 

300 299 0,33% 5 detik 

330 330 0% 5 detik 

360 360 0% 6 detik 

 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata 

persentase error sebesar : 1,73%. 

 

3.4. Analisa 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

didapatkan bahwa Mobile Robot dapat bergerak sesuai 

dengan instruksi perintah suara yang diberikan dengan 

baik antara lain perintah maju, mundur, putar kiri dan 

putar kanan hanya untuk satu pergerakan saja. Pada 

hasil pengujian yang dilakukan diperoleh waktu 

respon yang diperlukan dari selesai pemberian 

instruksi perintah suara pada Android hingga Mobile 

Robot bergerak adalah 4-7 detik. Hal ini dikarenakan 

pada aplikasi Voice Command terdapat proses 

perekaman perintah suara dan penerjemahan instruksi 

suara sehingga memerlukan waktu dalam pengolahan 

data perintah suara tersebut hingga dikirim ke 

Mikrokontroler robot dan juga dipengaruhi oleh noise 

atau suara lain yang tidak diinginkan. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan untuk setiap 

pergerakan yang dapat dilakukan Mobile Robot antara 

lain pergerakan maju, mundur, putar kiri dan putar 

kanan, diperoleh nilai rata-rata persentase error 

sebagai berikut. 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
1,69% + 1,76% + 1,02% + 1,73%

4
= 1,55% 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap 

Mobile Robot dengan Pengontrolan Via Voice 

Command Berbasis Android ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Mobile Robot yang dibuat pada Android 

dapat menerima data instruksi Voice Command 

yang diucapkan oleh user serta dapat mengontrol 

pergerakan pada Mobile Robot menggunakan 

komunikasi Bluetooth dengan rentang jarak 

maksimal 12 meter. 

2. Mobile Robot dapat melakukan pergerakan maju, 

mundur, putar kiri serta putar kanan sesuai 

instruksi Voice Command menggunakan sensor 

Rotary Encoder dan Kompas GY-271 

HMC5883L dengan error pergerakan rata-rata 

sebesar 1,55% dan waktu respon 4-7 detik. 
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Abstrak - Kegiatan Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) merupakan kegiatan tahunan yang
diselenggarakan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan tim robot Polmanbabel
merupakan salah satu peserta kegiatan tersebut. Kontes ini menuntut peserta untuk merancang dan membuat
dua buah robot penari humanoid yang dapat menari dengan tema tarian Gending Sriwijaya. Setiap robot harus
dapat mengetahui ada atau tidaknya musik pengiring tarian dan akan berhenti menari jika sewaktu-waktu musik
pengiring tersebut berhenti, serta kedua robot harus dapat menari secara bersamaan. Metodologi proyek akhir
ini adalah musik pengiring tari didengarkan melalui Bluetooth audio transmitter lalu sinyal musik pengiring
diterima oleh Bluetooth audio receiver pada robot 1, selanjutnya robot 1 mengirimkan data komunikasi ke robot
2 agar robot 2 dapat mendeteksi musik. Pengujian dilakukan dengan mendengarkan musik pengiring pada robot
dan mengukur sudut gerakan antara robot 1 dan robot 2. Hasil yang didapat adalah kedua robot dapat
mendeteksi musik pengiring dan komunikasi kedua robot bekerja dengan baik, kedua robot dapat menari secara
bersamaan dan gerakan tari yang dapat ditiru sebesar 83% dari gerakan penari aslinya.

KataKunci:Tarian Gending Sriwijaya, KRSTI 2017, robot tari.

Abstract - Indonesian Dance Robot Contest Activity (KRSTI) is an annual event organized by the Ministry of
Research Technology and Higher Education and Polmanbabel robot team is one of the participants of the event.
This contest requires participants to design and make two humanoid dancers robot that can dance with dance
theme Gending Sriwijaya. Each robot must be able to know the presence or absence of dance accompaniment
music and will stop dancing if at any time the companion music stops, and both robots must be able to dance
simultaneously. This final project methodology is dance accompaniment music is heard through Bluetooth audio
transmitter then accompanying music signal received by Bluetooth audio receiver on robot 1, then robot 1 sends
data communications to robot 2 so that robot 2 can detect music. Testing is done by listening to the
accompanying music on the robot and measuring the angle of movement between robot 1 and robot 2. The
results obtained are both robots can detect the music accompaniment and communication both robots work well,
both robots can dance simultaneously and dance movements that can be imitated equal to 83% of the movement
of the original dancer.

Keywords: Gending Sriwijaya Dance, KRSTI 2017, dancing robot.

1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Teknologi robotika banyak dibutuhkan dan terus

dikembangkan. Di antara banyak teknologi robotika
terdapat satu jenis robot yang juga sering
dikembangkan yaitu robot humanoid. Di Indonesia
sendiri terdapat banyak kegiatan robotika yang
bertujuan untuk mengembangkan teknologi robotika
termasuk robot humanoid. Sebagai contoh, kegiatan
Kontes Robot Seni Tari Indonesia 2017. Pada kontes
ini, setiap robot harus dapat mengetahui ada tidaknya
musik pengiring sehingga robot akan bergerak menari
mengiringi musik tarian dan akan berhenti jika
sewaktu-waktu musik tarian tersebut berhenti. Selain
harus dapat menari sesuai dengan tarian yang telah
ditentukan, robot-robot ini juga harus dapat berjalan
dari satu zona ke zona lainnya tanpa terjatuh[1]. Hal

ini menunjukkan bahwa setiap robot yang
diikutsertakan pada KRSTI 2017 ini harus memiliki
konstruksi mekanik, kemampuan mendengarkan suara
musik dan algoritma gerakan yang baik.

1.2. Metodologi
Diagram blok dari Rancang Bangun Robot

Penari Humanoid untukKRSTI 2017ditunjukkan pada
gambar 1.1 & gambar 1.2.

Gambar 1.1 Diagram Blok Robot 1
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BT Audio TX (Bluetooth Audio Transmitter) akan
mengirimkan sinyal audio ke BT Audio RX (Bluetooth
Audio Receiver),data yang diterima lalu diproses oleh
Arduino komunikasi menjadi data digital yang
dikenali oleh CM-530 dan Arduino servo tambahan
untuk mendeteksi audio. Lalu data sinyal digital
dikirimkan ke CM-530 dan Arduino servo tambahan
agar motor servo bergerak hanya ketika audio
dimainkan dan berhenti saat audio mati. CM-530
mengirimkan sinyal digital ke Arduino servo
tambahan untuk menginstruksikan gerakan servo
tambahan.

Arduino komunikasi mendapatkan sinyal audio
dari BT Audio RX, selanjutnya dikirim ke robot 2
melaului komunikasi bluetooth. Tombol pada CM-530
digunakan untuk menjalankan program task & motion
yang ada pada CM-530. Switch berguna sebagai
penyedia data ADC darurat saat tiba-tiba sinyal audio
terputus agar robot tetap dapat bergerak.

Gambar 1.2 Diagram Blok Robot 2.

Bluetooh robot 2 menerima sinyal dari robot 1
saat robot 1 mendapatkan sinyal audio. Data yang
diterima oleh BT HC-05 robot 2 akan diproses oleh
Arduino komunikasi agar data dapat dibaca oleh CM-
530 dan Arduino Servo Tambahan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Robot Humanoid
Robot humanoid adalah robot yang penampilan

keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia,
mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun
lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum
robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, dua
buah lengan dua buah kaki, meskipun ada pula
beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa
sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang
ke atas[2].

2.2 Mekanisme Gerak Robot Humanoid
Dalam perancangan pergerakan robot humanoid,

diperlukan data pergerakan dasar dari manusia.
Pergerakan dasar ini nantinya akan digunakan sebagai
acuan pergerakan yang memungkinkan robot
humanoid melakukan pergerakan tersebut[3][4].
Gambar 2.1 dan 2.2 berikut merupakan karakteristik
pergerakan pada manusia serta gambar 2.3
menunjukan gambar fase berjalan robot humanoid

Gambar 2.1 Pergerakan jalan tampaksamping[3]

Gambar 2.2 Pergerakan jalan tampak depan[3]

Gambar 2.3 Fase berjalan pada robot Humanoid[4]

Berdasarkan gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas
diperoleh letak dan jumlah titik-titik sumbu
pergerakan pada seluruh bagian tubuh manusia baik
pada bagian kaki, badan, tangan serta kepala. Titik
sumbu ini nantinya dipakai sebagai titik poros dari
setiap link dan juga diperoleh jumlah derajat
kebebasan yang dibutuhkan[4]. Setiap drajat
kebebasan diwakilkan dengan aktuator berupa motor
servo Dynamixel AX-12 dan Micro Servo Tower Pro
yang di kontrol dengan menggunakan kontroler CM-
530 dan Arduino.

2.3 Bluetooth Audio
Data berbentuk audio dapat ditransfer antara satu

atau lebih perangkat Bluetooth, menggunakan bentuk
paket SCO dan langsung diolah oleh baseband tanpa
melalui L2CAP. Model audio pada blutooth cukup
sederhana, tiap dua perangkat Bluetooth dapat
mengirimkan dan menerima data audio satu sama lain
hanya dengan membuka link audio[5].

2.4 Signal Proccesing
Komponen utama sistem pengolahan sinyal digital ini
berupa sebuah processor digital yang mampu bekerja
apabila inputnya berupa sinyal digital. Untuk sebuah
input berupa sinyal analog perlu proses awal yang
bernama digitalisasi melalui perangkat bernama
analog-to-digital conversion (ADC), dimana sinyal
analog harus melalui proses sampling, quatizing, dan
coding. Demukian juga output dari processor digital
harus melalui perangkat digital-to-analog conversion
(DAC) agar outputnya kembali menjadi bentuk
analog[6].
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2.5 Komunikasi Wireless
Telekomunikasi nirkabel adalah transfer

informasi antara dua atau lebih titik yang tidak
terhubung oleh (penghantar listrik). Jarak bisa pendek,
seperti beberapa meter untuk remote control televisi,
atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk
ruang-dalam komunikasi radio. Ini meliputi berbagai
jenis tetap, mobile, dan portabel radio dua arah,
telepon seluler, personal digital assistant (PDA), dan
jaringan nirkabel. Contoh lain dari teknologi nirkabel
termasuk GPS unit, komunikasi Bluetooth, Wifi[7].

3.HASILDANPEMBAHASAN

3.1 Konstruksi
Perancangan kontruksi robot yang meliputi

kerangka tubuh / torso robot menggunakan bahan plat
aluminium 2 mm sedangkan pakaian robot dibuat
mengikuti tema (KRSTI) 2017.

Gambar 3.3 Gambar rancangan pembuatan robot penari
humanoid

Setelah dilakukan pembuatan konstruksi dan kostum robot
berikut adalah bentuk jadi dari robot yang dibuat.

Gambar 3.4 Hasil pembuatan robot penari humanoid

3.2 Hardware
Pembuatan hardware dilakukan dengan

merancang skematik rangkaian kontrol dari robot
terdiri dari 2 buah Arduino Nano, satu buah Bluetooth
hc-05, Bluetooth audio receiver, dan UBEC, lalu
melakukan proses pembuatan pcb rangkaian kontrol.
Selanjutnya, melakukan wiring servo tambahan pada
robot dan wiring koneksi ke kontroler CM-530.

Gambar 3.5 Skematik rangkaian kontrol robot

3.3 Software
Pada proses pembuatan robot ini digunakan

beberapa jenis pemrogramman,Pembuatan program
dilakukan menggunakan software Arduino IDE dan
Robo Plus pemrograman Robot Humanoid dibagi
menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
 Pemrograman servo untuk gerakan tari Robot

Humanoid.
 PemrogramanBluetooth Audio untuk mendeteksi

ada atau tidaknya suara musik pengiring.
 PemrogramanKomunikasi Bluetooth HC-05

untuk komunikasi antar Robot Humanoid.
 Pemrograman Robot Humanoid keseluruhan

3.4 Servo Tambahan
Adapun hasil pengujian yang dilakukan

terhadapservo tambahan dapat dilihat pada tabel 3.1
berikut.

Tabel 3.1 Hasil Pengujian servo tambahan.

Servo
sudut
90O Error

sudut
180 O Error

Pinggang 97O 7,78 % 176 O 2,22 %
Kepala 96 O 6,67 % 177 O 1,76 %
Pergelangan
kanan

87 O 3,33 % 177 O 1,67 %

Telapak
kanan

88 O 2,22 % 178 O 1,11 %

Pergelangan
kiri

85 O 5,56 % 180 O 0 %

Telapak kiri 96 O 6,67% 176 O 2,22 %

Dari tabel hasil pengujian servo tambahan dapat
dilihat bahwa terdapat beberapa servo yang memiliki
error lebih dari 5%. Hal ini dapat disebabkan oleh
pemasangan horn dan gear box pada servo karena
sebagian servo yang digunakan merupakan servo yang
sudah pernah diperbaiki.

3.5 Audio dan Komunikasi
Uji coba yang dilakukan adalah menguji

kemampuan robot mendengarkan musik pengiring
yang dimainkan dengan volume yang bervariasi dan
pengiriman data komunikasi bluetooth antar robot.Uji
coba dilakukan dengan melihat gelombang audio
sebelum dan sesudah diolah melalui oscilloscope, dan
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data yang dikirim dan diterma saat komunikasi
robot.Data hasil dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 pengujian data audio dan komunikasi

Gambar 4.28 Sinyal audio dengan volume 100%, (A) Sinyal
audio sebelum diolah, (B) Sinyal audio setelah diolah

Gambar 4.29 Sinyal audio saat kondisi mute. (A) Sinyal

audio sebelum diolah, (B) Sinyal audio setelah diolah

Dari tabel 3.3didapat bahwa saat volume audio
25% audio receiver pada robot sudah dapat
mendeteksi suara audio dan melakukan olah data
audio diterima. Saat robot 1 menerima sinyal audio,
robot 1 mengirimkan karakter “B” melalui Bluetooth
ke robot 2 dan robot 2 menerima data karakter “B”
yang menandakan robot 2 mengetahui keberadaan
musik pengiring yang dimainkan.

3.6 Gerakan Kedua Robot
Tarian Gending Sriwijaya terdapat 11 gerakan

utama tari sesuai dengan rule KRSTI 2017. Berikut
adalah tabel hasil uji coba gerakan yang dapat
dilakukan oleh robot penari.

Tabel 3.4 pengujian gerakan robot.
N
o

Nama gerakan Jumlah
gerak

tari asli

Jumlah
gerak
tari

robot

Persentase

1. Sembah
Pambuka

6 6 100%

2. Kecubung
berdiri arah
dalam-luar

7 7 100%

3. Kecubung 15 15 100%

berdiri atas arah
dalam-luar

4. Gerak Silang 14 10 72%
5. Transisi berdiri

ke duduk
11 7 64%

6. Gerak
Borobudur

15 10 67%

7. Transisi duduk
ke berdiri

7 7 100%

8. Gerak Ukel
Benang

14 9 64%

9. Sembah
penutup

10 8 80%

Dari tabel 3.4 dapat dilihat jumlah gerakan yang
dilakukan penari lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah gerakan yang dilakukan robot dengan
presentase 83% hal ini dikarenakan kontroler yang
digunakan robot tidak dapat menyimpan cukup
banyak program gerakan tari, selain itu waktu untuk
robot menyelesaikan sebuah gerakan sangat dibatasi
serta jumlah derajat kebebasan robot tidak cukup
banyak untuk bergerak seluwes gerakan penari.

3.7 Analisa
Dari beberapa uji coba, didapat saat musik

pengiring dimainkan robot 1 dapat mengolah data
audio dengan baik. Lalu robot 1 mengirimkan data
komunikasi ke robot 2 melalui komunikasi  Bluetooth
dan robot 2 dapat menerima data yang dikirmakan
robot 1 dengan baik sehingga kedua robot dapat
mengetahui keberadan musik pengiring. Dengan
bekerjanya komunikasi kedua robot makakedua robot
dapat manari bersamaan dan gerakan tari yang dapat
ditiru kedua robot adalah sebesar 83% dari gerakan
penari aslinya.Terbatasnya gerakan yang dapat
dilakukan robot ini disebabkan derajat kebebasan
robot yang terbatas sehingga terdapat beberapa
gerakan-gerakan penari asli yang tidak dapat
dilakukan oleh robot.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa fungsi
terhadap robot penari dengan judul “Rancang Bangun
Robot Penari Humanoid: KRSTI 2017” ini maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Robot dapat mendeteksi ada atau tidaknya musik
pengiring yang dimainkan dengan baik dan
kounikasi kedua robot bekerja dengan baik
sehingga kedua robot dapat menari secara
bersamaan.

2. Kedua robot dapat melakukan gerakan tari
sebesar 83% dari gerakan aslinya.

DAFTARREFERENSI

Volume
Audio

Hasil
data
yang

diolah

Tegangan
terukur

Data
dikirim
Robot 1

Data
diterima
Robot 2

25 % 116 4,19V “B” “B”
50 % 116 4,19V “B” “B”
75 % 116 4,18V “B” “B”

100 % 116 4,19V “B” “B”
0 % 0 -4,07mV “A” “A”
Off 0 -4,05mV “A” “A”
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Abstrak 

Proyek akhir bertujuan untuk membuat suatu sistem kontrol pembaharuan informasi dengan 

menggunakan LED Dot Matrix sebagai medianya.  Proyek akhir ini menggunakan aplikasi smartphone android 

sebagai pengirim pesan, arduino sebagai kontrolnya dan bluetooth sebagai media transfernya. Selain menarik 

perhatian, informasi yang disampaikan lebih mudah untuk diganti. Metodelogi yang digunakan pata proyek 

akhir ini dimulai dengan perancangan dan pembuatan alat. LED Dot Matrix dikontrol menggunakan arduino 

dan menggunakan Bluetooth sebgai media transfer informasi. Hasil dari proyek akhir ini adalah pembaharuan 

informasi dapat dilakukan dengan baik dan mudah menggunakan smartphone yang telah dikoneksikan 

menggunakan media Bluetooth. Dengan menggunakan Bluetooth HC 05, jarak transfer yang baik (jarak 

pengiriman informasi ) adalah maksimal 20 meter. 

 

Kata kunci : Dot Matrix, Arduino, Bluetooth, Smartphone 

 

1. Pendahuluan

Perangkat Running Text merupakan papan 

informasi yang diterapkan guna menyampaikan 

informasi apa saja dengan bentuk tulisan berjalan. 

Perangkat Running Text biasanya diterapkan pada 

perkantoran, toko dan tempat wisata. Perangkat 

Running Text tentu saja jauh lebih efektif dan 

efisien dalam penggunaannya dibandingkan dengan 

penggunaan kertas ataupun spanduk sebagai media 

informasi. 

Perangkat Running Text yang sering 

ditemukan di publik , pengubahan informasinya 

sering kali dilakukan dengan menggunakan PC 

(Personal Computer). Tentu saja cara tersebut 

memiliki kekurangan dalam melakukan 

pengupdate-an, karena pengupdate-an hanya bisa 

dilakukan disatu tempat saja, dengan kata lain 

pembaharuan informasi pada Running Text sangat 

statis[1]. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan terjadi 

bila pembaharuan informasinya dilakukan 

menggunakan media lain. Salah satu media yang 

memungkinkan untuk melakukan pembaharuan 

Running Text dengan dinamis yaitu dengan 

memanfaatkan kemampuan Smartphone Android. 

 

2. Metodologi  

 Diagram blok dari Kontrol Sistem 

Informasi Running Text ditunjukkan pada 

gambar 1 dibawah ini : 

 
Gambar 1. Diagram blok 

Berdasarkan diagram blok yang ditunjukkan pada 

gambar 1, Smartphone sebagai alat yang digunakan 

untuk memasukkan data yang sudah disiapkan  

terlebih dahulu melalui perangkat bluetooth yang 

ada pada smartphone android dengan modul 

bluetooth HC-05. Fungsi bluetooth disini adalah 

sebagai perantara pengiriman data dari smartphone 

android dengan arduino. Jarak antara papan display 

informasi LED Dot Matrix dengan android adalah 

20 meter. Setelah Arduino menerima data, data 

akan disimpan dalam memori EEPROM yang 

terdapat pada fungsi program. Penyimpanan data 

ke memori EEPROM bertujuan untuk 

mengembalikan data terakhir yang disimpan ketika 

Arduino maupun panel papan display informasi 

LED Dot Matrix tidak menerima tegangan atau 

dalam kondisi mati, sehingga tidak perlu 

mengirimkan data dari smartphone android lagi.  

 

3. Alat yang Digunakan 

3.1. Arduino Uno 

 

 
Gambar 2. Arduino UNO 

 

 Arduino UNO adalah sebuah board 

mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 
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pin digital input/output (6 di antaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, 

sebuah koneksi USB, sebuah power jack, 

sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. 

Arduino UNO memuat semua yang 

dibutuhkan untuk menunjang  mikrokontroler, 

mudah menghubungkannya ke sebuah 

computer dengan sebuah kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke 

DC atau menggunakan baterai untuk 

memulainya [2]. 

 

3.2.  Dot Matrix Display (DMD) 

  
Gambar 3. Dot Matrix Display (DMD) 

 

 Dot Matrix Display (DMD)  adalah 

susunan titik-titik dua dimensi yang 

digunakan untuk menampilkan karakter-

karakter, simbol atau gambar [3]. DMD pada 

dasarnya adalah susunan beberapa LED yang 

disusun membentuk matrik baris dengan baris 

dan kolom yang bervariasi sesuai dengan 

tipenya. Seperti pada seven segment [4]. 

DMD ini terdiri dari LED yang tersusun 

secara matrik berbentuk segi empat sehingga 

dengan menyalakan atau 

mematikan LED yang diinginkan, teks atau 

grafik dapat 

ditampilkan.Pengendali DMD mengkonversi 

instruksi dari decoder ke dalam logika yang 

dapat menyalakan atau 

mematikan LED sehingga tampilan yang 

diinginkan dapat ditampilkan seperti 

informasi. 

 

3.3. Real Time Clock (RTC) 

 
Gambar 4. Real Time Clock (RTC) 

     RTC yang dimaksud disini adalah real 

time clock (bukan real time computing), 

biasanya berupa IC yg mempunyai clock 

sumber sendiri dan internal batery untuk 

menyimpan data waktu dan tanggal. Sehingga 

jika system komputer/microcontroller mati 

waktu dan tanggal didalam memori RTC tetap 

uptodate [4]. Dalam pengertian ini kami 

mengaplikasikannya bukan sebagai tanggal 

dan waktu melainkan difungsikan untuk 

mengaktifkan clock pada arduino yang tidak 

mendapatkan sumber ketika sedang mati 

listrik sehingga data yang ada pada arduino 

tidak hilang dan akan jalan terus selama batrai 

pada RTC masih aktif. 

 

3.4. Bluetooth HC-05 

 
Gambar 5.  Bluetooth HC-05 

  

 Bluetooth Module HC-05 merupakan 

module komunikasi nirkabel pada frekuensi 

2.4GHz dengan pilihan koneksi bisa sebagai 

slave, ataupun sebagai master. Sangat mudah 

digunakan dengan mikrokontroler untuk 

membuat aplikasi wireless [5]. Interface yang 

digunakan adalah serial RXD, TXD, VCC dan 

GND. Built in LED sebagai indikator koneksi 

bluetooth.. Tegangan input antara 3.6 ~ 6V, 

jangan menghubungkan dengan sumber daya 

lebih dari 7V. Arus saat unpaired sekitar 

30mA, dan saat paired (terhubung) sebesar 

10mA. 4 pin interface 3.3V dapat langsung 

dihubungkan ke berbagai macam 

mikrokontroler (khusus Arduino, 8051, 8535, 

AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.). Jarak 

efektif jangkauan sebesar 10 meter, meskipun 

dapat mencapai lebih dari 10 meter, namun 

kualitas koneksi makin berkurang. 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

4.1. Perancangan Hardware 

Gambar 6. merupakan rancangan 

hardware  running text 
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Gambar  6. Rancangan hardware  Running 

Text 

 

         Dari gambar 6 diatas, bagian – bagian 

struktur body running text dapat dijelaskan melalui 

tabel 1 di bawah ini : 

 

Tabel 1 bagian –bagian dan ukuran body running 

text 

 

BAGIAN PANJANG LEBAR TINGGI 

Bingkai 

Dalam 

96 cm 3 cm 32 cm 

Bingkai 

Luar 

100 cm 14 cm 40 cm 

 

Material dan bahan yang digunakan untuk body 

running text adalah besi hollow, plat alluminium, 

dan kaca berukuran 5mm. Gambar 8 dibawah ini 

menunjukkan hasil rancangan hardware  running 

text. 

 

 
Gambar 7. Hasil Rancangan Hardware  Running 

Text 

 

4.2. Perancangan Software 

 Pada proses pembuatan running text ini 

digunakan beberapa jenis pemrogramman. 

Pembuatan program dilakukan menggunakan 

software Arduino IDE yang dibagi menjadi 

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

 Pemrograman penggabungan dan pengiriman 

informasi melalui smartphone android ke 

running text untuk ditampilkan. 

 Pemrograman waktu dan tanggal. 

 Pembuatan aplikasi menggunakan MIT APP 

Inventor 

 

4.3 Pengiriman Informasi dari Smartphone 

Android  

Percobaan pengiriman data melaui 

bluetooth dilakukan dengan mengirimkan data 

berupa kata-kata atau angka dari transmiter ke 

receiver. Dari percobaan ini, dilihat keakuratan 

data yang dikirim dan yang diterima. Dari 

percobaan pengiriman data didapat beberapa data 

pengiriman dan yang diterima. Dari data 

percobaan, bluetooth dapat mengirimkan data 

dengan baik, hal itu diketahui dari tidak adanya 

error antara data yang dikiram dan data yang 

diterima. Seperti pada gambar 8 dan 9 dibawah ini. 

 
4.4   Jarak Pengiriman Data/Informasi 

 Dari pengujian yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa Bluetooth dapat berfungsi 

baik pada jarak 20 meter dengan kondisi proses 

pengiriman data tidak menerima halangan seperti 

yang ditunjukkan pada table 2 di bawah ini. 

 

 
5. Analisa 

 Berdasarkan hasil pengujian 

terhadap running text yang berjudul 

“Kontrol Sistem Informasi Running Text 

Menggunakan Arduino” ini maka dapat di 

analisa bahwa smartphone android dan 

arduino terhubung dan berfungsi dengan 

baik, informasi dapat dikirim melalui 

smartphone android ke LED Dot Matrix 

dengan benar, tetapi terdapat keterbatasan 

karakter yang dapatdikirim yaitu hanya 

dapat mengirim karakter sebanyak 62 

karakter. Ini disebabkan clock dari 

Arduino UNO yang memiliki keterbatasan 

sebesar 16Mhz. 

 

6. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa 

fungsi terhadap running text yang berjudul 

“Kontrol Sistem Informasi Running Text 

Menggunakan Arduino” ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Smartphone android dan arduino terhubung 

dan berfungsi dengan baik. 

2. Informasi dapat dikirim melalui smartphone 

android ke LED Dot Matrix. 
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Abstrak – Getas adalah salah satu makanan ringan khas dari provinsi kepulauan Bangka Belitung. Salah satu 

pengrajin getas cap piala memproduksi getas dengan menggunakan cara manual. Selain itu adonan getas 

tersebut di bentuk menjadi bulat dengan media wadah yang digoyangkan sehingga berbentuk bulat dengan 

diameter rata-rata 12 mm. hasil perancangan dan pembuatan menghasilkan mesin yang dapat membantu 
pengrajin getas dalam memproduksi getas. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa adonan getas seberat 1 

kg dibuat dengan menggunakan mesin pembuat getas dengan sistem rol menghasilkan output getas berbentuk 

bola diameter 12mm dengan waktu 13 menit. 

 

Kata Kunci: Getas, sistem rol, berbentuk bola

Abstract - Getas is one of the typical snacks of the island province of Bangka Belitung. One of the getas stamp 

craftsmen produces getas with manual methods. In addition the getas dough in the form of a round with a 

container shaken so that the round shape with an average diameter of 12 mm. The results of design and 

manufacture produce a machine that can help getas craftsmen in producing getas. The results showed that the 

getas dough weighing 1 kg is made by using a getas machine with a roller system produces a 12mm diameter 

ball-shaped output with a time of 13 minutes. 
 

Keywords: Getas, roller system, spherical 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan 

yang mempunyai luas laut kurang lebih sebesar 6.301 

Km2 [1]. Sehingga provinsi ini sangat kaya akan 

kekayaan alamnya khususnya pada sektor kelautan. 
Adapun hasil kekayaan laut di Bangka Belitung 

meliputi ikan, cumi, udang, kepiting, kerang dan lain-

lain. Hasil laut tersebut tidak semuanya dikonsumsi 

secara langsung, melainkan diubah bentuknya menjadi 

berbagai makanan ringan atau snack. 

Salah satu makanan ringan yang dimaksud 

adalah getas yang bahan dasarnya adalah ikan tenggiri 

yang dicampur dengan sagu dan juga bahan lainnya 

[2]. Makanan ringan ini biasanya merupakan sajian 

wajib saat pelaksanaan hari raya (idul fitri, idul adha, 

tahun baru masehi, imlek, dan hari besar lainnya), 

rekreasi kepantai, cemilan keluarga, juga saat 
bersantai dirumah. Selain itu  makanan ringan tersebut 

telah dijadikan makanan khas yang menjadi oleh-oleh 

para wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung.  

Di kota Pangkalpinang ada beberapa home 

industry yang memproduksi getas salah satunya 

adalah getas cap piala milik pak Ayong yang 

beralamat di Bukit Intan, Pangkalpinang. Berdasarkan 

hasil survei yang telah kami lakukan di home industry 

getas piala, kami menanyakan beberapa pertanyaan 

kepada pak Ayong selaku pemiliknya. Pak Ayong 

mempekerjakan sebanyak 9 orang yang bertugas 

untuk membentuk adonan menjadi panjang, 

memotong adonan menjadi bentuk kubus kecil-kecil, 

dan juga membentuk adonan kubus yang sudah 

dipotong menjadi bentuk bulat dengan menggunakan 

media tampah/baskom yang digoyangkan. Jumlah 

tersebut masih belum termasukdengan para pekerja 

yang bertugas di bagian pembersihan ikan, pembuat 
adonan, menggoreng getas dan packing getas. Adapun 

permasalahan yang didapat adalah diameter adonan 

panjang atau adonan lenjer tidak sama dan juga 

panjang adonan yang dipotong juga tidak sama, 

dimana hal tersebut akan berdampak pada diameter 

atau bentuk bulat getas yang masih mentah maupun 

yang sudah digoreng tidak sama atau tidak seragam. 

Adapun ukuran getas yang masih mentah berkisar ± 

12 mm.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

tentang mesin cetak makanan: berdasarkan hasil 

penelitian tentang mesin cetak kue dakak-dakak 
dengan sistem hantaran screw, pada penelitian ini 

mengenai masalah ketepatan posisi cetakan terhadap 

tempat keluar adonan tergantung jarak dari setelan 

jarak jangkauan tangkai plywheel dengan plat penyetel 

cetakan. Bahanadonan yang baik yaitu bahan kental 

mengandung air sedikit dan tidak terlalu lunak [3].  

Tentang mesin cetak kerupuk mengenai masalah 

debit untuk adonan kerupuk harus terjaga konstan agar 

kerupuk yang dibuat mempunyai berat yang sama 

untuk setiap kerupuk yang diproduksi [4]. 
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Dari latar belakang diatas, maka penulis 

berinisiatif untuk membuat mesin pembuat getas 

berbentuk bola dengan sistem rol dimana nanti 

hasilnya akan didapat adonan getas baik yang masih 

mentah maupun yang sudah matang bentuknya 

seragam bulat seperti bola. 

 

1.2. Metodologi 

Metodologi dalam penelitian ini yaitu: 

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 

metode, yaitu dengan cara studi pustaka dimana 
mencari dasar-dasar teori tentang mesin yang 

sejenis dan melakukan observasi langsung ke 

pengrajin getas cap “piala” untuk menanyakan 

langsung mengenai kendala dalam pembuatan 

getas dan mengenai mesin yang nanti akan dibuat. 

Untuk melengkapi data hasil observasi, dibuatlah 

sebuah quisioner yang berisi tentang data-data apa 

saja mengenai proses pembuatan getas secara 

manual yang nantinya akan menjadi acuan dalam 

proses pembuatan mesin. 

 Perencanaan yang dilakukan dengan menganalisa 
mesin yang dibuat sehingga diperoleh pokok-

pokok bagian yang akan diperhitungkan 

berdasarkan target yang ingin dicapai sesuai 

dengan data-data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dan berdasarkan alternatif 

pilihan. Perhitungan yang dilakukan dapat 

membantu dalam proses pembuatan mesin ini. 

Dalam perencanaan ini dibuat 3 pilihan alternatif 

dari mesin yang akan dibuat, hal ini akan 

memberikan informasi mengenai kelebihan dan 

kekurangan dari salah satu alternatif yang nantinya 
akan dipilih. 

 Pembuatan mesin dilakukan berdasarkan 

rancangan mesin yang telah dianalisis dan 

diperhitungkan sehingga mempunyai arah yang 

jelas dalam proses pemesinannya. Dalam proses 

ini yang pertrama dikerjakan adalah pembuatan 

rangka dengan menggunakan teknik pengelasan, 

kemudian dilanjutkan dengan membuat 

komponen-komponen mesin dengan menggunakan 

perkakas kerja bangku dan juga mesin-mesin 

konvensional (bubut dan frais). Setelah selesai 

membuat rangka dan komponen mesin selanjutnya 
masuk ke tahap perakitan dan pengecatan mesin. 

 Uji coba alat (trial) pada mesin yang komponen-

komponennya telah selesai dibuat dan dirakit. Hal 

ini dilakukan sebagai tolak ukur berhasil atau 

tidaknya mesin yang dibuat. Dengan begitu,dapat 

dievaluasi kualitas dari mesin yang di buat. 

 

 

2.  LANDASAN TEORI  

2.1. Proses Pembuatan Adonan Getas 

Getas adalah salah satu makanan khas yang 
berasal dari bangka belitung yang mana dalam  proses 

pembuatannya menggunakan ikan tenggiri segar yang 

dicampur dengan bahan lainnya [2]. Dibutuhkan 

takaran adonan yang pas agar dihasilkan produk getas 

yang sempurna. Getas ditunjukan pada Gambar 2.1 di 

bawah ini : 

 
Gambar 2.1 Getas cap piala 

 

Getas juga merupakan salah satu makanan 

ringan yang sudah dijadikan oleh-oleh bagi para 

wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung. Hal 

ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya Usaha 
Kecil Menengah (UKM) di pulau Bangka khususnya 

yang bergerak di bidang pembuatan getas. Dibawah 

ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam  proses 

pembuatan getas [2] : 

- Daging ikan tenggiri yang masih segar 

- Tepung tapioka 

- Garam  

- Penyedap rasa 

- Telur ayam 

- Air  

Setelah semua bahan terkumpul, maka proses 
pembuatan getas bisa dilakukan dengan melalui 

berbagai tahapan agar dihasilkan produk getas yang 

sempurna. Di bawah ini akan dijelaskan tahapan-

tahapan dalam pembuatan getas [2] : 

- Ambil bagian daging dari ikan tenggiri yang 

masih segar, pisahkan dari tulangnya. 

- Kemudian giling daging ikan tenggiri hingga 

teksturnya menjadi lembut. 

- Hasil gilingan ikan tenggiri tadi didiamkan 

didalam freezer selama 2 jam. 

- Kemudian daging ikan tersebut dicampurkan 

dengan telur, garam, penyedap rasa dan air 
lalu aduk hingga merata. 

- Setelah itu campurkan adonan yang tadi 

dengan tepung tapioka dan aduk hingga 

adonan menjadi kalis. 

- Setelah adonan menjadi kalis, adonan 

dibentuk menjadi lenjer dengan diameter 

±10mm lalu dipotong dengan panjang ±10mm. 

- Setelah itu potongan adonan tadi dibulatkan 

menggunakan tampah atau baskom yang 

digoyangkan dan hasil adonan yang sudah 

bulat langsung direndam di dalam minyak 
goreng. 

- Setelah itu goreng getas di dalam minyak 

panas dan juga jangan lupa untuk selalu 

mengaduknya agar tidak lengket satu sama 

lain. 

 

2.2. Metode Perancangan[5] 

2.2.1. Merencana 

Merencana merupakan tahap awal dalam 

kegiatan perancangan. Pada fase ini terdapat 

pemilihan pekerjaan yang terdiri daristudikelayakan, 
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analisa pasar, hasil penelitian, konsultasi pemesan, 

pengembangan awal, hak paten, dan kelayakan 

lingkungan. 

 

2.2.2. Mengkonsep 

Dalam pemilihan konsep beberapa tahapan yang 

harus dilakukan, antara lain: 

1. Definisi Tugas 

Definisi tugas yaitu suatu yang berkaitan dengan 

produk yang akan dibuat. Contohnya penentuan 

judul harus jelas dan khusus. 
2. Daftar Tuntutan 

Dalam tahap ini diuraikan tuntutan yang ingin 

dicapai dari produk yang akan dibuat. Hal yang 

harus dituliskan dalam daftar tuntutan adalah 

sebagai berikut: 

A. Tuntutan Primer 

Tuntutan primer adalah sesuatu yang harus 

terpenuhi oleh mesin, misalnya ukuran dan 

sebagainya. 

B. Tuntutan Sekunder 

Tuntutan skunder adalah suatu tuntutan dalam 
pekerjaan yang dapat digunakan sebagai titik 

tolak awal dari penentuan dimensi ukuran dan 

sebagainya 

C. Keinginan 

Keinginan adalah sesuatu tuntuan yang tidak 

harus dipenuhi tetapi perlu diperhatikan. 

3. Diagram Proses 

Diagram proses berisi tentang input, process, dan 

output. 

4. Analisa Fungsi Bagian 

Analisa fungsi bagian merupakan penguraian 
terhadap fungsi sistem menjadi fungsi-fungsi 

bagian. 

5. Alternatif Fungsi Bagian dan Pemilihan Alternatif 

Pada bagian ini fungsi bagian akan dibuat 

alternatif-alternatif dari fungsi bagian yang 

kemudian dipilih berdasarkan kelebihan dan 

kekurangannya.  

6. Kombinasi Fungsi Bagian 

Kombinasi fungsi bagian merupakan 

penggabungan alternatif fungsi bagian yang akan 

dipilih berdasarkan alternatif kedalam satu sistem. 

7. Optimasi Fungsi 
Optimasi fungsi merupakan pengembangan 

kembali konsep desain dari alternatif fungsi bagian 

yang telah dipilih. 

8. Keputusan Akhir 

Keputusan akhir merupakan rancangan yang akan 

diambil untuk dibuat setelah dilakukannya 

pemilihan alternatif. 

 

2.2.3. Merancang 

Faktor utama dalam merancang adalah sebagai 

berikut: 
1. Standardisasi  

Dalam merancang suatu produk sebaiknya 

menggunakan elemen-elemen standar. 

2. Elemen Mesin 

Dalam merancang suatu produk sebaiknya 

menggunakan elemen-elemen yang umum 

digunakan serta seragam baik jenis maupun 

ukuran. 

3. Bahan  

Bahan merupakan material yang digunakan 

dimanadisesuaikan dengan fungsi. 

4. Ergonomi 

Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Dalam perancangan suatu mesin atau alat yang 
berhubungan langsung dengan organ tubuh 

manusia harus disesuaikan dengan anatominya. 

5. Mekanika Teknik dan Kekuatan Bahan 

Produk yang akan dirancang disesuaikan dengan 

trend, norma, estetika dan hindari bentuk yang 

rumit. Dalam merancang suatu alat harus 

diperhatikan jenis bahan yang akan digunakan. 

6. Pemesinan 

Pemesinan merupakan proses pembuatan 

komponen dimana pembuatannya dilakukan pada 

mesin. Dalam proses pemesinan perancang harus 
mempertimbangkan apakah bentuk tersebut mudah 

dibuat di mesin atau tidak. 

7. Perawatan  

Perawatan merupakan suatu kombinasi dari semua 

tindakan yang akan dilakukan dalam rangka 

mempertahankan/mengembalikan suatu peralatan 

pada kondisi baik. Dalam perawatan hal yang 

harus dipertimbangkan adalah mengenai ketahanan 

suatu produk yang dibuat dan mudah diperbaiki 

jika rusak harus tepat. 

8. Ekonomis 
Ekonomis merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan agar biaya dari proses pembuatan bisa 

diminimalisir. Perancang harus memperhatikan 

tentang keekonomisan suatu produk. Misalnya 

mengurangi bentuk yang rumit karena dengan 

bentuk yang rumit proses permesinan akan susah 

dan mahal. 

 

2.2.4. Penyelesaian 

Merancang sesuatu dalam penyelesaiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Gambar Susunan  
Semua gambar bagian harus terlihat, ukuran luar, 

dan ukuran langkah. 

2. Gambar Bagian 

Nomor benda, nama benda, dan pengerjaan 

tambahan. 

3. Daftar Bagian 

4. Petunjuk perawatan 

5. Warna yaitu suatu proses yang dilakukan sehingga 

alat yang dibuat memiliki daya tarik. 

 

2.3. Rolling/Pembentukan Benda Kerja [6] 

2.3.1. Pengertian Proses Rolling 

Rolling atau pengerolan logam adalah sebuah 

proses untuk mengurangi ketebalan atau luas 

penampang dari suatu logam atau benda kerja, dengan 
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melewatkan benda kerja pada sepasang rol yang 

berputar dengan arah yang berlawanan. 

 

2.3.2. Variasi Pengerolan  

a) Shape Rolling 

Shape rolling atau dikenal juga dengan profile 

rolling merupakan proses pembentukan material 

dimana benda kerja dilewatkan pada roll untuk 

mendapatkan bentuk profil tetap yang diinginkan. 

Produk dari shape rolling bisa berupa profil I, profil H, 

profil T, profil U, rel kereta api. 
 

 

Gambar 2.2Shape rolling 

b) Roll Forging 

Roll forging merupakan sebuah proses dimana 

sebuah benda kerja berupa lingkaran ataupun plat 

dikurangi ketebalannya sehingga panjangnya 

bertambah. Roll forging menggunakan 2 buah rol 
silinder ataupun rol semisilinder yang setiap rollnya 

mempunyai satu atau lebih alur bentuknya. 

 

Gambar 2.3Roll forging 

 

c) SkewRolling 

Skew rolling adalah sebuah proses pembentukan 

logam yang menggunakan dua buah rol yg berputar 

berlawanan yang di desain khusus dan berputar terus 

menerus.  

 

 

Gambar 2.4 Skew rolling 

 

2.4. Komponen-komponen yang digunakan 

Sebagai dasar untuk membantu dalam proses 

pemecahan masalah dalam pembuatan produk ini, 

maka penulis mengambil teori-teori yang diperoleh 

selama masa perkuliahan di kampus POLMAN 

Bangka Belitung serta buku-buku yang berkaitan 

dengan masalah yang diambil. 

 

2.4.1. Bantalan Gelinding (Bearing)[7] 

 

Gambar 2.5 Bearing tipe pillow block 

 

Istilah bantalan kontak bergulir (rolling contact 

bearing) bantalan anti gesekan anti (friction bearing), 

dan bantalan bergelinding (rolling bearing) semuanya 

dipakai untuk menjelaskan kelas bantalan dimana 

beban utama di alihkan melalui elemen pada titik 

kontak yang menggelinding jadi bukan pada 

persinggungan yang meluncur, pada suatu bantalan rol 

gesekan awal kira-kira dua kali gesekan setelah 

berputar, walaupun gesekan ini masih bisa diabaikan 
dibandingkan dengan gesekan awal pada bantalan 

luncur.  

 

2.4.2. Poros[7] 

Poros merupakan elemen utama pada sistem 

transmisi putar yang dapat berfungsi sebagai 

pembawa,pendukung putaran dan beban,pengatur 

gerak putar menjadi gerak lurus yang umumnya 

ditumpu dengan dua tumpuan. Gaya-gaya yang timbul 

dari penggerak melalui elemen-elemen transmisi 

seperti roda gigi,puli serta rantai dan sprocket. Poros 

ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut ini. 
 

 
Gambar 2.6 Poros  

 

2.4.3. Puli dan Sabuk [7] 

Puli dan sabuk adalah sistem transmisi putaran 

dan daya untuk jarak poros yang cukup panjang dan 

bekerja gesekan sabuk yang mempunyai bahan yang 

fleksibel. Sebagian besar transmisi sabuk 

menggunakan sabuk-V karena mudah penanganannya 

dan harganya murah. Puli dan sabuk ditunjukkan pada 

Gambar 2.7 berikut ini. 

 

Gambar 2.7 Puli dan sabuk 

 

2.4.4. KoplingFlens[7] 

Kopling flens adalah salah satu jenis kopling 
tetap kaku yang digunakan untuk menghubungkan dua 

poros secara langsung dari poros keluaran suatu unit 

penggerak ke poros masukan unit yang digerakkan. 
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Kopling flens ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut 

ini. 

 
Gambar 2.8 Kopling flens 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Perancangan Mesin 

Dari hasil perancangan mesin yang dibuat, 

sistem penggerak utama menggunakan motor listrik 

AC. Kemudian putaran dari motor listrik AC 
ditransmisikan oleh elemen puli dan sabuk. Pada 

varian konsep ini digunakan sistem rangka dengan 

kombinasi sambungan las dan baut, untuk sistem input 

menggunakan wadah yang berbentuk silinder. Pada 

bagian pemutus adonan digunakan pemotong dengan 

gerak sistem penyungkit lalu dikombinasikan dengan 

sistem rol sebagai elemen pembentuk adonannya. 

Untuk gambar detail hasil perancangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 
Gambar 3.1 Hasil perancangan mesin 

 

3.2. Sistem kerja  

Pada saat saklar on, motor listrik AC akan hidup 

dan berputar, kemudian putaran tersebut diteruskan ke 

speed reducer yang berfungsi sebagai pengurang 

kecepatan. Setelah itu putaran diteruskan melalui 

pulley dan belt menuju poros yang sudah terhubung 

dengan screw yang ada di penggiling. Selanjutnya 

adonan getas dimasukkan ke penggiling melalui 

sistem input yang berbentuk silinder yang mana 

nantinya putaran screw akan membuat adonan keluar 

dari penggiling dan akan dipotong oleh pisau yang 
sistem geraknya menggunakan prinsip penyungkit. 

Kemudian adonan akan masuk ke bagian pembentuk 

adonan yang mana digunakan sistem rol. Rol akan 

membentuk adonan menjadi bulat sesuai dengan 

bentuk alur yang ada. 

 

3.3. Hasil Uji coba 

Untuk mendapatkan fungsi mesin yang benar-

benar sesuai dengan konsep design awal, maka 

dilakukan 3 kali percobaan. Data hasil percobaan 

dapat dilihat pada table 3.1. 
 

 

 

 

Tabel 3.1 Data hasil ujicoba 

No. Tanggal Uraian Hasil waktu Keterangan

1
23 Juli 

2017

Ujicoba mesin

dengan adonan

getas sebanyak

200gr

Gagal 5 menit

Plat output 

gilingan bocor 

dan pipa 

penyalur 

adonan tidak 

terkunci dengan 

baik.

2
25 Juli 

2017

Ujicoba mesin

dengan adonan

getas sebanyak

200gr

Berhasil 2 menit

Hanya satu pipa 

penyalur 

adonan yang 

berfungsi dari 2 

buah pipa yang 

ada. 

3
31 Juli 

2017

Ujicoba mesin

dengan adonan

getas sebanyak

500gr

Berhasil 4 menit

Kedua pipa 

penyalur 

adonan telah 

berfungsi. 

Sistem 

pemotongan 

dan 

pembentukan 

juga sudah 

berfungsi, 

namun masih 

terkendala pada 

tekstur adonan.  
 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa rancang bangun mesin 

pembuat getas berbentuk bola dengan sistem rol ini 

menghasilkan sebuah mesin yang berfungsi dengan 

baik untuk membentuk adonan menjadi bulat seragam 

dan dirancang berdasarkan kebutuhan dari data hasil 

survey yang telah dilakukan. Dan dari hasil uji coba 

yang sudah dilakukan, mesin yang dibuat buat mampu 
mencetak 1 kg adonan menjadi bentuk bulat dalam 

waktu 13 menit.   
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Abstrak -Tuntutan kualitas produk pada industri manufaktur semakin tinggi. industri manufaktur memiliki 

bermacam jenis mesin untuk  memproduksi hasil produk mereka, salah satu mesin industri manufaktur yang 

umum digunakan yaitu mesin bubut. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang digunakan unntuk memotong 

benda kerja yang berbentuk silinder. Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi mesin bubut agar 

bekerja dengan baik,  terutama penyimpangan geometris yang mempengaruhi penurunan kualitas pada produk 

dalam hal dimensi. Salah satunya keausan pada slideway mesin bubut mempengaruhi penyimpangan geometris. 

Oleh karena itu  diperlukan alat bantu untuk memperbaiki slideway mesin bubut. Adapun tahapan pelaksanaan 

pembuatan alat yaitu mulai dari pengumpulan data, identifikasi masalah, perancangan, pembuatan, perakitan, 

pengujian fungsi, dan  mengambil data hasil pengujian. Berdasarkan  hasil percobaan alat bantu pengerindaan 

slideway pada mesin bubut, maka dapat disimpulan alat bantu gerinda slideway mampu mengerinda 3 bidang 

dalam satu proses dengan panjang  slideway 1,4m-2,7m dan lebar tailstock 22,5cm-35cm serta dapat melihat 

pengaruh hasil kerataan dan kesejajaran bidang acuan pengukuran. Dari hasil pengujian yang dilakukan  nilai 

kerataan dan kesesajaran didapat sebesar 0,07mm-0,08mm. Alat bantu penggerindaa slideway mesin bubut 

masih perlu pengembangan karena hasil yang diperoleh belum mampu mencapai standart  slideway mesin (Ajax 

type AJ.200E-1150mm) yang diinginkan. 

Kata kunci: kualitas produk, penyimpangan geometris, alat bantu penggerindaan, kerataan, kesejajaran. 

Abstrak- The demand of product quality in the manufacturing industry is getting higher. The manufacturing 

industry has a variety of machines to produce their products, one of the most commonly used manufacturing 

machinery industries, the lathe. Lathes are machine tools used for cutting cylindrical workpieces. There are 

several considerations that affect the lathe to work well, especially the geometric deviations that affect the 

quality degradation of the product in terms of dimensions. One of the wear on the slideway of the lathe affects 

geometric aberrations. Therefore, a tool is needed to repair the lathe slot. The stages of making the 

implementation of the tool that starts from data collection, problem identification, design, manufacture, 

assembly, function testing, and retrieve data test results. Based on the experimental results of the slideway 

abrasive tool on the lathe, It can be concluded that the slideway grinding tool capable of grinding 3 fields in one 

process with 1.4m-2.7m slideway length and 22.5cm-35cm tailstock width and can see the effect of flatness and 

alignment of measurement. From the test results are done values of flatness and equilibrium gained as big 

0.07mm-0,08mm. The slideway grinding tool of the lathe still needs development because the result obtained has 

not been able to reach the desired slideway machine standard (Ajax type AJ.200E-1150mm). 

 

Keywords: Product quality, geometric deviation, grinding aids, flatness, alignment. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri manufaktur yang  semakin berkembang, 

membuat persaingan antar industri semakin 

meningkat. Salah satu yang mempengaruhi persaingan 

antar industri adalah kualitas suatu produk  agar bisa 

diterima dengan baik oleh  konsumen. 

Industri manufaktur memiliki bermacam jenis 

mesin untuk  memproduksi hasil produk mereka. 

Salah satu mesin industri manufaktur yang umum 

digunakan yaitu mesin bubut. Mesin bubut merupakan 

mesin perkakas yang berfungsi memotong benda kerja 

yang berbentuk silinder . 

Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi 

mesin bubut agar bekerja dengan baik yaitu usia 

pemakaian mesin, beban yang diterima mesin, 

penyimpangan geometris dan tindakan perawatan dan  

perbaikan. Usia pemakaian mesin bisa mempengaruhi 

performa mesin bubut, semakin tua usia mesin maka 

semakin menurun juga performa mesin bubut dan 

perawatan pada mesin harus ditingkatkan. Beban yang 

diterima pada mesin akan mempengaruhi kondisi 

mesin, jika beban yang diterima diatas maksimum 

mesin akan cepat rusak serta beban yang bekerja pada 

mesin tidak merata akan menurunkan performa mesin. 

Sedangkan  penyimpangan geometris yang terjadi 

pada komponen mesin akan mempengaruhi produk 

yang dihasilkan, penyimpangan geometris 

dipengaruhi keausan pada bidang kontak. 

Slideway merupakan salah satu bagian mesin 

bubut yang mengalami penyimpangan geometris 

seiring dengan usia pemakaian mesin. Untuk 
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mengembalikan kondisi slideway maka maka 

diperlukan tindakan perbaikan. Ada beberapa cara 

menggerinda slideway mesin bubut, yaitu manual atau 

menggerinda dengan tangan, portable dan mesin. 

Proses penggerindaan secara manual ditunjukan pada 

Gambar 1.1 dimana acuan utama yang digunakan 

adalah landasan slideway itu sendiri sehingga tingkat 

kesejajaran antara slideway terhadap spindel utama 

diragukan. 

 
Gambar1.1  Proses menggerinda secara manual [1] 

 

Pada penggunaan mesin gerinda portable yaitu 

mesin yang memiliki 4 buah roller bearing sebagai 

landasan yang bertumpu pada slideway langsung 

sehingga titik acuan akan sulit dicapai (tergantung 

dengan kondisi bearing) serta memerlukan penyetelan 

yang ektra. Gambar 1.2 menunjukan contoh paten 

tentang gerinda portable untuk slideway mesin bubut. 

 
Gambar1.2  Portable salideway grinder [2] 

Selain itu, jika menggunakan slideway grinding 

machine, suatu mesin gerinda yang memiliki 2 sistem 

penggerindaan dan  bergerak  

secara bersamaan dalam menggerinda sepanjang 

slideway mesin bubut dan menggunakan rel  untuk 

menggerakan  mesin secara hotizontal. Seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 1.3 penggunaan mesin 

gerinda ini sangat membantu untuk perbaikan 

slideway mesin bubut karena hanya memerlukan satu 

kali proses, akan tetapi untuk investasi mesin ini 

sangat mahal dan jika slideway diperbaiki ditempat 

lain, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, 

khususnya bagi industri menengah atau yang sedang 

berkembang 

.  

Gambar 1.3 Slideway grinding machine  [3] 

Berdasarkan kelemahan  atau masalah diatas, 

sehingga perlu dibuat sebuah “alat bantu 

penggerindaan slideway mesin bubut” yang lebih 

praktis dan efisien dari biaya pembuatan mesin. 

 

1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana merancang dan membuat alat  

bantu penggerindaan  slideway mesin bubut 

yang dapat digunakan untuk 3 bidang slidway 

dalam 1 proses dengan panjang slideway mesin 

bubut 1,4m-2,7m dan lebar tailstock 22,5cm-

35cm ?  

2. Bagaimana pengaruh hasil penggerindaan 

terhadap kerataan, kedataran dan kesejajaran 

pada slideway? 

 

1.3 Batasan masalah 

1. Panjang slideway dengan range 1,4m- 2,7m 

dan lebar  tailstock dengan range 22.5 cm - 35 

cm. 

2. Alat bantu penggerindaan slideway mesin 

bubut hanya mampu menggerinda 1 type mesin 

(Ajax type AJ.200E-1150mm). 

3. Motor yang digunakan pada alat 

penggerindaan slideway menggunakan motor 

DC. 

4. Batu gerinda yang digunakan tidak dapat di 

dressing. 

5. Simulasi pengujian menggunakan plat. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Merancang dan membuat alat bantu gerinda 

slideway yang dapat menggerinda 3 bidang 

dalam 1 proses dengan panjang  slideway 

mesin bubut 1,4m-2,7m dan lebar tailstock 

22,5cm-35cm. 

2. Mengetahui  pengaruh hasil penggerindaan 

pada slideway terhadap kerataan, kedataran 

dan kesejajaran bidang acuan pengukuran. 

 

2. Teori Dasar Gerinda [6] 

Gerinda merupakan alat yang berfungsi 

menggerinda benda kerja. Awalnya gerinda ditujukan 

untuk menggerinda benda  kerja berupa logam yang 

keras seperti besi dan stainlessteel. Menggerinda 

dapat pula untuk mengasah benda kerja seperti pisau 

dan pahat, atau dapat juga untuk membentuk benda 

kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan 

hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja 

yang bersudut, menyiapkan permukaan benda kerja 

untuk dilas, dari  semua itu untuk  mendapatkan hasil 

kerja yang baik. 

Mesin gerinda (grinding machines) merupakan 

sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan 

logam secara abrasive  melalui gesekan antara 

material abrasive dengan benda kerja/logam. Selain 

untuk memotong  logam/benda kerja sesuai ukuran, 

proses gerinda ini juga untuk finishing (memperhalus 

dan membuat ukuran yang akurat pada permukaan 
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benda kerja). Menggerinda dapat juga digunakan 

untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, 

serta dapat juga digunakan untuk menyiapkan 

permukaan benda kerja yang akan dilas. Mesin 

gerinda terutama dirancang untuk menyelesaikan suku 

cadang yang permukaannya silindris, datar atau 

penyelesaian permukaan dalam. 

 

2.2 Jenis gerinda/metode penggerindaan 

Ada beberapa cara menggerinda slideway mesin 

bubut, yaitu manual atau menggerinda dengan tangan, 

portable dan mesin. Proses penggerindaan secara 

manual ditunjukan pada Gambar 2.1 dimana acuan 

utama yang digunakan adalah landasan slideway itu 

sendiri sehingga tingkat kesejajaran antara slideway 

terhadap spindel utama diragukan. 

 
Gambar2.1 Proses menggerinda secara manual [1]. 

 

Pada penggunaan mesin gerinda portable yaitu 

mesin yang memiliki 4 buah roller bearing sebagai 

landasan yang bertumpu pada slideway langsung 

sehingga titik acuan akan sulit dicapai (tergantung 

dengan kondisi bearing) serta memerlukan penyetelan 

yang ektra. Gambar 2.2 menunjukan contoh paten 

tentang gerinda portable untuk slideway mesin bubut. 

 
Gambar2.2 Portable salideway grinder [2] 

 

Selain itu, jika menggunakan slideway grinding 

machine, suatu mesin gerinda yang memiliki 2 sistem 

penggerindaan dan bergerak secara bersamaan dalam  

menggerinda sepanjang slideway mesin  bubut dan 

menggunakan rel untuk menggerakan mesin secara 

hotizontal. Seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.3 

penggunaan mesin gerinda ini sangat membantu untuk 

perbaikan slideway mesin bubut karena hanya 

memerlukan satu kali proses, akan tetapi untuk 

investasi mesin ini sangat mahal dan jika slideway 

diperbaiki ditempat lain, memerlukan waktu dan biaya 

yang tidak sedikit, khususnya bagi industri menengah 

atau yang sedang berkembang. 

 

Gambar2.5 Slideway grinding machine  [3]. 

 

Berdasarkan kelemahan  atau masalah diatas, 

sehingga perlu dibuat sebuah “alat bantu 

penggerindaan slideway mesin bubut” yang lebih 

praktis dan efisien dari biaya pembuatan mesin. 

 

3. METODEPELAKSANAAN 

 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan tugas akhir dan penyusunan  makalah 

ini yaitu dengan menentukan diagram alir kegiatan 

yang akan dilakukan sebagai pedoman dalam 

menentukan tindakan agar tindakan yang dilakukan 

lebih terkontrol dan tidak terjadi penyimpangan dari 

target yang diharapkan,  seperti diagram alir yang 

ditujukan pada Gambar 3.1 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Pelaksanaan 

Identifikasi  
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4. Pengujian fungsi 

Setelah melakukan pembuatan alat tahap 

selanjutnya pengujian fungsi. Pengujian adalah proses 

yang bertujuan untuk memastikan apakah 

semuafungsi sistem bekerja dengan baik dan mencari 

kesalahan yang mungkin terjadi padasistem. 

 Dari pengujian fungsi yang telah dilakukan 

maka didapatkan hasil yang telah di uji yaitu: 

 

4.1 Pengujian fungsi kerangka 

Fungsi kerangka pada alat bantu penggerindaan 

pada slideway mesin bubut adalah sebagai dudukan 

penyudut, eretan, panel listrik, sistem kalibrasi. 

 

4.2 Pengujian fungsi penjepit 

Fungsi pengikat pada alat bantu penggerindaan 

pada slideway mesin bubut adalah sebagai pengikat 

kerangka pada tailstock. 

 

4.3 Pengujian fungsi sistem kalibrasi 

Fungsi sistem kalibrasi pada alat bantu 

penggerindaan pada slideway mesin bubut adalah 

apakah dapat dilakukan pengkalibrasian pada alat. 

 

4.4 Pengujian fungsi penyudut 

Fungsi penyudut pada alat bantu penggerindaan 

pada slideway mesin bubut adalah batu gerinda dapat 

diatur sudutnya.  

 

4.5 Pengujian fungsi eretan 

Fungsi eretan pada alat bantu penggerindaan 

pada slideway mesin bubut adalah eretan dapat 

digunakan naik turun untuk pada saat pemakanan 

bidang datar dan dapat digerakan secara horizontal 

pada pemakanan sudut. 
 

4.6 Pengujian fungsi putaran gerinda 

Fungsi putaran gerinda pada alat bantu 

penggerindaan pada slideway mesin bubut adalah 

motor dapat memutar batu gerinda. 

 

  

4.7 Data hasil pengujian  

 Setelah melakukan pengujian fungsi tahap 

selanjutnya mengambil data hasil pengujian. 

Pengumpulan data merupakan aktivitas yang 

dilakukan guna mendapat informasi yang diperlukan 

dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari pengambilan 

data adalah kita dapat mengetahui hasil 

penggerindaan terhadap kerataan, kesejajaran dan 

kedataran terhadan bidang acuan pengukuran. Pada 

pengujian ini menggunakan dial indicator sebagai alat 

ukur dengan cara meletakannya pada bagian utama 

alat dan menempelkan jarum dial indicator pada 

bidang yang akan di ukur. Selanjutnya mengambil 

data kedataran pada bidang acuan dengan 

menggunakan dial indicator yang diletakan pada alat 

dan jarum dial indicator di tempelkan pada bidang 

yang akan diukur, pengecekan sepanjang 30cm pada 

slideway mesin bubut dimana di titik “A” sepanjang 

10cm, titik “B” sepanjang 20cm dan di titik “C” 

sepanjang 30cm. Pengambilan data awal kedataran 

sebelum pemakanan menggunakan plat sebagai bahan 

uji coba pada slideway mesin bubut  dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Pengambilan data awal kedataran pada 

slideway mesin bubut 

 Data pada tabel dianggap sebagai bidang acuan 

untuk melihat pengaruh hasil penggerindaan terhadap 

kerataan dan kesejajaran. pengambilan data awal 

dengan mengukur kedataran  bidang terhadap posisi 

alat bantu. 

4.7.1 Hasil Pengujian Kerataan Bidang “V” 

Bagian Dalam 

Dari hasil pengukuran slideway bidang  ”V”  

bagian dalam  slideways  nilai yang didapatkan pada 

pengukuran awal sepanjang 10cm dengan hasil 

pengukuan akhir setelah diproses dengan kedalaman 

pemakanan 0,03mm adalah sebesar 0,06mm, 

selanjutnya pada titik  20cm dengan hasil pengukuran 

akhir dengan kedalaman pemakanan 0,02mm adalah 

sebesar 0,06mm, setelah itu pada titik 30cm dengan 

hasil pengukuran akhir dengan pemakanan 0,01mm 

adalah sebesar 0,07mm, dengan demikian bidang 

yang di uji tidak sejajar. Dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2.  Data hasil pengujian bidang “v” bagian 

dalam 

Titik 

Data Hasil Pengukuran dengan 

Menggunakan Dial Indicator 

 

Hasil 

Pengukuran 

Kedalaman 

Pemakanan 

Penyimpangan  

10cm 0,06mm 0,03mm 0  

20cm 0,06mm 0,02mm +0,01mm  

30cm 0,07mm 0,01mm +0,02mm  

 

4.7.2 Hasil Pengujian Kerataan Bidang “V” 

Bagian Luar 

Bagian 
Awal  

A B C 

“V” dalam 0,09mm 0,08mm 0,08mm 

“V” Luar 0,11mm 0,12mm 012mm 

Bidang 

datar 
0,12mm 0,11mm 0,11mm 
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Dari hasil pengukuran slideway bidang  ”V”  

bagian luar  slideways  nilai yang didapatkan pada 

pengukuran awal sepanjang 10cm dengan hasil 

pengukuan akhir setelah diproses dengan kedalaman 

pemakanan 0,03mm adalah sebesar 0,09mm, 

selanjutnya pada titik  20cm dengan hasil pengukuran 

akhir dengan kedalaman pemakanan 0,02mm adalah 

sebesar 0,08mm, setelah itu pada titik 30cm dengan 

hasil pengukuran akhir dengan pemakanan 0,01mm 

adalah sebesar 0,08mm, dengan demikian bidang yang 

di uji tidak sejajar. Dapat dilihat pada padaTabel 4.3. 

 

Tabel 4.3  Data hasil pengujian bidang “v” bagian luar 

 

 

 

4.7.3 Hasil Pengujian Bidang Datar 

Dari hasil  pengukuran slideway bidang  ”V”  

bagian dalam  slideways  nilai yang didapatkan pada 

pengukuran awal sepanjang 10cm dengan hasil 

pengukuan akhir setelah diproses dengan pemakanan 

0,03mm adalah sebesar 0,09mm, selanjutnya pada 

titik  20cm dengan hasil pengukuran akhir dengan 

pemakanan 0,02mm adalah sebesar 0,09mm, setelah 

itu pada titik 30cm dengan hasil pengukuran akhir 

dengan pemakanan 0,03mm adalah sebesar 0,09. 

dengan demikian bidang yang di uji tercapai dari segi 

kerataan, kesejajaran dan kerataan. Dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

 

 Tabel 4.4  Data hasil pengujian bidang datar 

Titik 

Data Hasil Pengukuran dengan 

Menggunakan Dial Indicator 

 

Hasil 

Pengukuran 

Kedalaman 

Pemakanan 

Penyimpangan  

10cm 0,09mm 0,03mm 0  

20cm 0,09mm 0,02mm +0,01mm  

30cm 0,09mm 0,01mm +0,02mm  

 

5. Kesimpulan 

1.  Hasil perancangan  alat bantu Slideway Mesin 

diperoleh :  

a. Penjepit menggunakan sistem klem yang 

terdiri dari baut dan bantalan    

     sebagai pejepit kerangka pada landasan 

tailstock. 

b. Sistem penyudutnya dapat berputar 

menyesuaikan sudut pada bidang  

     slideway mesin bubut. 

c. Sistem eretan dapat diatur pergerakannya 

menyesuaikan bidang yang  

     akan diproses. 

d. Menggunakan motor DC 12 volt, 2A, dan 

4975,4 Rpm 

e. Batu gerinda menggunakan jenis cylindrical 

grinding wheels 38A80JV 

2. Pembuatan  Alat Bantu Penggerindaan Slideway 

Mesin Bubut bahwa alat tersebut mampu 

menggerinda 3 bidang dalam 1 proses 

menggunakan plat siku dengan 30cm sebagai 

media uji  coba pengganti slideway pada mesin 

bubut karena tidak diijinkan menggerinda 

secara langsung pada slideway dikhawatirkan 

jika terjadi kegagalan pada saat uji coba 

slideway mesin bubut akan semakin rusak. 

3.  Hasil pengujian yang dilakukan dengan nilai 

rata-rata penyimpangan  keausan atau cekung 

terhadap bidang “V” sebesar 0,08mm, 

sedangkan standar toleransi keausan pada 

slideway mesin bubut yang digunakan 0,02mm 

berarti belum tercapai kesejajaran, kerataan, dan 

kedatarannya terhadap bidang acuan sehingga 

butuh pengembangan pada penelitian 

selanjutnya, sedangkan pengujian pada bidang 

datar tercapai kesejajaran, kerataan, dan 

kedatarannya terhadap bidang acuan. 
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Abstrak  –  Kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat saat ini mengakibatkan perusahaan harus memiliki 

strategi kompetitif agar dapat selalu mempertahankan bahkan meningkatkan usaha bisnisnya. Salah satu usaha 
yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan loyalitas pelanggan.  Manajemen hubuangan 

pelanggan adalah salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan manajemen 

hubungan pelanggan yang baik, karakteristik pelanggan dapat diidentifikasi salah satunya melalui data 

recency, frequency dan spending (RFS) yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan dan dipakai 

sebagai dasar klasifikasi pelanggan. Klasifikasi pelanggan berguna dalam mengenali karakteristik 

pelanggan sehingga setiap pelanggan dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dengan karakteristiknya, 

sehingga pelanggan merasa diistimewakan dan berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan.     

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan desain sistem manajemen hubungan pelanggan yang 

menerapkan metode analisis pelanggan berdasarkan data RFS dengan memanfaatkan metode Simple Multi 

Attribute Rating Technique (SMART) dalam menentukan klasifikasi pelanggannya nanti. RFS menjadi atribut  

pemilihan dan pelanggan menjadi alternatifnya. Studi kasus dan data dalam penelitian ini mengambil dari data 

transaksi penjualan  perusahaan keramik X.  
 

 

Kata Kunci : Manajemen Hubungan Pelanggan, CRM, loyalitas pelanggan, Simple Multi Attribute Rating 

Technique,  data RFS  

  

Abstract –  Strict condition in today Business Comptetition cause many companies have to prepare certain 
competitive strategy in order to defend or even to upgrade their business. One of their competitive strategy for 

improving customer’s  loyalty is to apply  customer relationship management in their business activity. By good 

implementation of customer relationship management in business, we will be able to identify customer’s 

characteristic through  recency, frequency and spending of each customer’s history of transaction. Then we 

use this data as a basis of customer classification. Customer’s classification is a useful effort to characterize 

customer so that company may treat each customer personally based on their classification class. This personal 

treatment will make customer feels be specialized and will impact to the customer’s loyaltiness. This reasearch is 

aimed to analyze and design an application of customer management realtionship based on customer’s RFS data 

using  Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) to determine customer’s classification. In this 

decision supprt methode, RFS data consider as attribute selection and customers consider as alternative solution. 

Case study and data that is used in research is a ceramic company ‘X’.           
 

Keywords : Customer Management Realtionship, customers loyalty, Simple Multi Attribute Rating Technique, 

RFS Data 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat pada 

kondisi saat ini mengakibatkan perusahaan harus 

memiliki strategi kompetitif agar dapat selalu 

mempertahankan bahkan meningkatkan usaha 
bisnisnya.  Persaingan dalam menjalankan strategi 

competitive advantage atau keunggulan persaingan 

pada bisnis yang sejenis  membuat pelanggan  menjadi 

pihak yang paling diuntungkan.  Dalam hal ini, 

pelanggan akan menjadi sangat selektif tidak hanya 

terhadap produk yang ditawarkan perusahaan, tapi 

juga terhadap memilih layanan perusahaan  dan hanya 

akan loyal terhadap perusahaan yang dapat 

memberikan layanan yang  menurutnya paling 

memuaskan [2].  Kepuasan pelanggan sangat penting 

bagi pelaku dunia usaha, sebab dengan meningkatnya 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang 

diberikan akan berdampak kepada loyalitas pelanggan 

sehingga pelanggan dapat memberikan rekomendasi 
kepada orang lain. Kepuasan pelanggan sering 

dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaku usaha dalam 

memberikan sebuah pelayanan.  Konsep manajemen 

hubungan pelanggan (customer relationship 

management / CRM) adalah sebuah strategi 
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perusahaan yang digunakan untuk memanjakan 

pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing [4].  

Perkembangan Teknologi Informasi yang cukup pesat, 

dapat dimanafaatkan untuk menerapkan konsep ini 

pada sistem informasi di sebuah perusahaan sehingga 

pada akhirnya dapat menjadi salah satu strategi untuk 

memenangkan keunggulan persaingan diantara 

pesaingnya. Dengan melakukan manajemen hubungan 

pelanggan diharapkan perusahaan dapat mengenali 

karakteristik pelanggan sehingga dapat mengetahui 

kebutuhan pelanggan secara personal. Dari penggalian 
basis data transaksi pelanggan perusahaan bisa 

mendapatkan informasi karakteristik pelanggan. Salah 

satu cara mengidentifikasi karakteristik pelanggan 

adalah dengan melakukan analisis pelanggan 

berdasarkan berdasarkan data Recency, Frequency dan 

Spending (RFS) . Analisis pelanggan berdasarkan RFS 

ini cocok digunakan untuk jenis industri bisnis ke 

pelanggan (B2C) [5]. Pengolahan data RFS digunakan 

untuk mengklasifikasikan pelanggan sehingga 

perlakuan bagi pelanggan-pelanggan dapat 

disesuaikan dengan klasifikasinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan 

desain sistem manajemen hubungan pelanggan yang 

menerapkan metode analisis pelanggan berdasarkan 

data RFS dengan memanfaatkan metode Simple Multi 

Attribute Rating Technique (SMART) dalam 

menentukan klasifikasi pelanggannya nanti. RFS 

menjadi atribut  pemilihan dan pelanggan menjadi 

alternatifnya. Studi kasus dan data dalam penelitian ini 

mengambil dari data transaksi penjualan  perusahaan 

keramik X.  

  

2. LANDASAN TEORI  

 

Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer 

Relationship Management / CRM adalah sebuah 

istilah yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis 

berinteraksi dengan pelanggannya. Kata pelanggan 

disini sebenarnya bisa bermakna luas dan bukan 

sekedar orang yang membeli produk. Pelanggan dapat 

diartikan juga sebagai supplier, mitra kerja, karyawan 

bahkan investor. “Kelompok pelanggan” ini akan 

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam 
pengelolaan datanya.  Pada penelitian ini, definisi 

pelanggan akan dibatasi sebagai orang yang 

melakukan pembelian produk saja [6]. Manajemen 

hubungan pelanggan sendiri dapat diartikan sebagai 

suatu strategi bisnis  yang mengintegrasikan proses 

dan fungsi internal dan eksternal untuk menciptakan 

nilai dan memanjakan pelanggan serta menciptakan 

kondisi win-win situation melalui serangkaian 

kegiatan mengelola informasi yang rinci tentang 

masing-masing pelanggan dengan tujuan untuk 

menciptakan kesetiaan pelanggan dan agar tidak 

berpaling pada pesaing. Pada intinya perusahaan 
bermaksud membangun ikatan yang lebih kuat dengan 

para pelanggan yang bertujuan untuk memaksimalkan 

loyalitas pelanggan [1].  Jadi dapat disimpulkan 

bahwa manajemen hubungan pelanggan bertujuan 

untuk mengatur hubungan antara sebuah perusahaan 

dengan pelanggan maupun calon pelanggan. 

Manajemen hubungan pelanggan ini penting untuk 

diterapkan oleh perusahaan, karena pelanggan adalah 

target utama dan sumber pemasukkan sebuah 

perusahaan. Dengan mengatur hubungan baik antara 

perusahaan dan pelanggan, maka perusahaan bisa 

semakin mendapatkan perhatian dari para 

pelanggannya . 

Untuk mengoptimalkan perolehan loyalitas pelanggan,  

manajemen hubungan pelanggan harus menjadi 
pendukung dari penerapan proses IDIC [3]. Proses 

IDIC terdiri dari Identify (Identifikasi), Differentiate 

(Diferensiasi), Interact (Interaksi), dan Customized 

(Kastamisasi/Modifikasi). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Proses IDIC 
 

Identify adalah usaha yang membantu perusahaan 

untuk lebih mengenali pelanggannya, tidak hanya dari 

sisi informasi kontak yang dimiliki melainkan dari 

pengolahan data transaksi dari pelanggan untuk 

mengetahui perilaku pelanggan. Differentiate adalah 

usaha  pembedaan pelanggan yang didasarkan pada 

sejauh mana pelanggan mau melakukan pembelian 

kembali yang akan mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan. Interact adalah usaha membina hubungan 

dengan pelanggan-pelanggan yang dianggap potensial. 

Dari interaksi dengan pelanggan, perusahaan bisa 
mengetahui masalah yang dialami pelanggan, baik 

dalam menggunakan produknya ataupun menjual 

produknya. Hal tersebut bisa menjadi bagi perusahaan 

untuk mengetahui kebutuhan pelanggan secara lebih 

dalam dan landasan pengambilan keputusan bagi 

perusahaan untuk melakukan inovasi produk dan 

pelayanan. Customized adalah usaha membina 

hubungan pelanggan dimana perusahaan 

memodifikasi atau membuat suatu perubahan dalam 

barang maupun jasa yang diproduksi untuk memenuhi 

harapan pelanggan.  
Banyak orang berpikir bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi untuk penerapan manajemen hubungan 

pelanggan  haya untuk keperluan identify /identifikasi 

data saja seperti konsep yang telah disampaikan 

sebelumnya. Padahal manajemen hubungan pelanggan 

yang memanfaatkan teknologi informasi dapat dipakai 

untuk melakukan differentiate serta interact.   

Menurut Hermawan Kartajaya, salah satu cara praktis 

untuk meningkatkan efektifitas manajemen hubungan 

pelanggan adalah dengan melakukan analisis 

pelanggan. Analisis pelanggan bertujuan untuk 

melakukan differentiate  pelanggan. Terdapat 2 jenis 
analisis pelanggan yaitu berdasarkan berdasarkan data 

 
Identify Differensiasi 

Customized Interact 
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Recency, Frequency dan Spending (RFS)  dan 

berdasarkan Lifetime Value (LTV). Analisis 

pelanggan berdasarkan RFS ini cocok digunakan 

untuk jenis industri bisnis ke pelanggan (B2C) 

sementara LTV cocok dipakai untuk jenis industri 

bisnis ke bisnis (B2B) [5]. Penelitian ini menerapkan 

metode RFS, dimana klasifikasi pelanggan ditentukan 

dari kapan terakhir pelanggan pembeli (Recency), 

berapa kali membeli (frequency) dan berapa banyak 

pembeliannya (spending). Untuk menentukan 

klasifikasi pelanggan dilakukan dengan menerapkan 
salah satu metode pengambilan keputusan Simple 

Multi Attribute Rating Technique (SMART), dimana 

RFS menjadi atribut  pemilihan dan pelanggan 

menjadi alternatifnya. SMART merupakan metode 

pengambilan keputusan multi kriteria yang 

dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Metode 

pengambilan keputusan multi criteria ini didasarkan 

pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah 

atribut (kriteria) yang memiliki nilai-nilai dan setiap 

atribut memiliki bobot yang menggambarkan seberapa 

penting sebuah atribut dibandingkan dengan atribut 
lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap 

atribut agar diperoleh alternatif (kandidat solusi) 

terbaik [7].  

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan cara 
wawancara dengan pimpinan perusahaan keramik X 

bersama bagian marketing. Dari hasil wawancara 

didapatkan fakta bahwa terdapat permasalahan yang 

terkait dengan tingkat penjualan, dimana perusahaan 

tidak mendapatkan peningkatan tingkat penjualan 

yang berarti dalam 10 bulan terakhir ini. Bahkan 

beberapa bulan terakhir, karena ketatnya persaingan di 

bisnis yang sejenis tingkat penjualan tidak mencapai 

target yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu 

perusahaan menginginkan sebuah strategi untuk 

membina hubungan baik dengan pelanggannya yang 
dianggap potensial. Dengan demikian manjemen 

keterhubungan pelanggan dilakukan sebagai salah satu 

solusi yang diterapkan dalam sistem yang saat ini 

telah berjalan dalam perusahaan ini. Sistem yang 

diusulkan kemudian di desain dari sisi data dan proses. 

Data yang akan diolah adalah data recency, frequency 

dan spending yang berasal dari data transaksi 

penjualan. Sementara proses pengolahan 

menggunakan metode SMART untuk mendapatkan 

data klasifikasi pelanggan. Dari klasifikasi ini akan 

didapatkan informasi kelompok pelanggan yang 

potensial yang kemudian dapat diusulkan untuk 
diberikan perilaku khusus agar tetap loyal terhadap 

perusahaan.    Sementara untuk pelanggan yang tidak 

potensial perusahaan dapat memikirkan cara menaikan 

frekuensi belanja pelanggan-pelanggan jenis ini 

sehingga lewat strategi promosi misalnya dengan 

harapan dapat frekuensi pembelanjaan bisa meningkat 

dan dapat  menjadi pelanggan yang potensial. 

 

3.1 Analisis Sistem 

Perusahaan keramik X  adalah sebuah perusahaan 

yang memproduksi berbagai macam perabotan kamar 

mandi berbahan dasar keramik. Saat ini, perusahaan 

memiliki pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Berdasarkan hasil analisis bisa diidentifikasikan 

bahwa terdapat sebuah masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan keramik X yaitu hasil penjualan dari ke 

hari  tidak mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Sebenarnya perusahaan sudah berusaha 
meningkatkan volume penjualan dengan cara berusaha 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal 

tersebut dilakukan agar pelanggan  lama tetap setia 

dan puas, dan banyak pelanggan baru yang membeli 

barang pada perusahaan ini sehingga pada akhirnya 

volume penjualan pun diharapkan meningkat. 

Salah satu hal yang dilakukan perusahaan agar 

loyalitas pelanggan terhadap perusahaan ini tercapai 

adalah dengan memberikan diskon ataupun 

merchandise dalam setiap transaksi penjualan 

pelanggan. Namun, kondisi yang terjadi saat ini, 
pemberian diskon maupun merchandise  masih belum 

memiliki pola tertentu sehingga pemberian diskon 

menjadi tidak efisien dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Agar lebih efektif, harus ada strategi 

pemberian diskon yang baik. Pada umumnya 

pelanggan akan merasa diistimewakan jika 

diperlakukan beda dengan pelanggan lainnya 

dikarenakan karakteristik yang dimiliki pelanggan 

tersebut, misalnya dari perilaku transaksi dari 

pelanggan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, 

maka sesuai dengan konsep manajemen hubungan 
pelanggan, diferensiasi pelanggan dengan cara 

mengklasifikasikan karakteristik pelanggan dalam  

kelas pelanggan dapat dilakukan sehingga pemberian 

diskon dapat disesuaikan pula dengan krakteristik dari 

pelanggan tersebut.  Hal ini tentu akan berdampak 

terhadap efektifitas pemberian diskon serta rasa 

istimewa yang diterima oleh pelanggan karena merasa 

diperlakukan khusus. Dengan adanya kelas pelanggan 

juga dapat berdampak memotivasi pelanggan untuk 

meningkatkan kelasnya demi mengejar perlakuan 

yang lebih baik dengan cara meingkatkan transaksi 

penjualannya. 

 

3.2 Desain Sistem 

Manajemen hubungan pelanggan diterapkan dengan 

cara merancang sebuah aplikasi yang menerapkan 

analisis pelanggan menggunakan RFS dengan 

memanfaatkan metode SMART dalam klasifikasi 

pelanggannya. Berdasarkan hasil analisis perusahaan 

memutuskan ada 3 kelas pelanggan, yaitu kelas A 

untuk pelanggan dengan tingkat loyalitas yang tinggi, 

kelas B untuk pelanggan dengan tingkat loyalitas 

menengah dan C untuk pelanggan dengan tingkat 
loyalitas yang rendah. Dengan demikian perusahaan 

dapat menetapkan langkah interaksi yang tepat. 

Pelanggan dengan kelas A harus lebih fokus dikelola 

karena akan memberikan keuntungan jangka panjang 
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bagi perusahaan, misalkan dengan cara memberikan 

diskon yang paling besar. Atribut yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan penentuan kelas pelanggan 

menyesuaikan dengan data RFS yaitu :  kapan terakhir 

pelanggan pembeli (recency), berapa kali membeli 

(frequency) dan berapa banyak pembeliannya 

(spending) untuk jangka waktu tertentu yang dapat 

diatur oleh perusahaan semntara pelanggan menjadi 

alternatif dalam pengambilan keputusan. 

  

3.2.1 Desain Proses 
Sesuai konsep IDIC yang telah diulas sebelumnya, 

maka proses analisa pelanggan dengan RFS dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Identifikasi data transaksi pelanggan. Perusahaan 

menetapkan jangka waktu analisis yang dipakai 

dalam bulan, yaitu bisa per semester, per kuartal 

atau berapapun yang dikehendaki. Data transaksi 

yang diambil adalah data RFS yaitu : kapan 

terakhir pelanggan pembeli (recency), berapa kali 

membeli (frequency) dan berapa banyak 

pembeliannya (spending).  
2. Diferensiasi kelas pelanggan. Data RFS 

pelanggan yang telah diidentifikasi sebelumnya 

dijadikan dasar dalam menentukan kelas 

pelanggan. Pengolahan data dilakukan setiap kali 

ada data transaksi penjualan yang baru atau 

dilakukan dalam periode waktu tertentu sesuai 

keinginan perusahaan. Pengolahan data dilakukan 

dengan metode SMART mengikuti langkah-

langkah sesuai diagram dibawah ini. 

 

 

 
 

Gambar 2. Flowchart analisis data RFS dengan metode 
SMART 

 

Pertama-tama perusahaan menentukan bobot dari 

masing-masing atrubut RFS yaitu Recency, 

Frequency dan Spending sesuai dengan kondisi 

dan harapan dari perusahaan itu sendiri. 

Pengaturan bobot dilakukan pada pembentukan 

periode baru sehingga pengolahan data selama 
satu periode tersebut akan memiliki bobot yang 

konsisten. Nilai bobot harus dinormalisasikan 

agar penjumlahan setiap bobot atribut konsisten di 

range yang diinginkan, misalnya 10 atau 100 dan 

sebagainya. Selanjutnya sistem akan mencari nilai 

rata-rata Recency, Frequency dan Spending dari 

masing-masing pelanggan. Nilai ini didapatkan 

pada data transaksi penjualan masing-masing 

pelanggan pada langkah identifikasi yang 

sebelumnya dilakukan. Selanjutnya setelah 

matriks antara nilai RFS untuk masing-masing 

pelanggan dibentuk, maka dilakukan perhitungan 

Agregate Benefit untuk masing-masing 

pelanggan. Untuk range bobot 1-100, maka 

Agregate Benefit dicari menggunakan rumus 

berikut : 

 
Agregate Benefit = ∑( Bobot Atribut yang telah 

dinormalisasi*Nilai_Atribut)/100 ..... [Persamaan 

1] 
 

Aggregate Benefit dipakai untuk memberikan 

ranking bagi masing-masing pelanggan.  Setelah 

ranking pelanggan didapatkan, maka pelanggan-

pelanggan ini akan didistribusikan ke dalam 3 

kelas, yaitu kelas A untuk pelanggan dengan 

tingkat loyalitas yang tinggi yaitu pelanggan 

dengan rangking-rangking terbaik, kelas B untuk 

pelanggan dengan tingkat loyalitas menengah 

yaitu pelanggan dengan ranking-ranking 
menengah dan C untuk pelanggan dengan tingkat 

loyalitas yang rendah yaitu pelanggan dengan 

ranking-ranking rendah. Perusahaan dapat 

menentukan range yang diinginkan untuk masing-

masing kelas, sehingga pelanggan-pelanggan 

tersebut dapat dimasukkan pada kelas yang sesuai 

berdasarkan range yang ditetapkan perusahaan. 

3. Interaksi dengan pelanggan barulah dapat 

ditetapkan perusahaan kepada pelanggan-

pelanggan ini, sesuai dengan kelas dimana 

pelanggan tersebut berada. Dalam studi kasus ini, 

perusahaan menetapkan bahwa besarnya diskon 
yang diberikan kepada pelanggan akan mengikuti 

kelas pelanggan. 

4. Kustomisasi dilakukan berdasarkan masukan-

masukan pelanggan setelah proses interaksi 

dilakukan. 

 

3.2.2 Desain Data 

Gambar 3 berikut ini adalah ER- Diagram yang 

menggambarkan bagaimana basis data sistem yang 

dikembangkan. 

Terdapat 7 tabel basis data yang dapat di mapping kan 
khusus untuk keperluan pengolahan analisis 

pelanggan.  Untuk alasan kecepatan dalam 

menjalankan aplikasi terutama saat pembacaan 

laporan, nilai Recency, Frequency serta Spending dan 

Agregate Benefit disimpan sebagai derived attribute 

pada tabel pelanggan. Tabel History RFS dan periode 

dipersiapkan untuk keperluan pembuatan laporan 

sejarah data RFS pelanggan.  
 
 
 
 
 
 

Menentukan bobot dari 
masing-masing RFS 

Mencari rata-rata nilai 
RFS untuk setiap 
pelanggan yang 

didapatkan dari data 
transaksi penjualan 
dalam jangka waktu 

tertentu yang ditentikan 
perusahaan  

Mencari agregate banefit 
dari masing-masing 

pelanggan 

Mendapatkan ranking 
dari masing-masing 

pelanggan 
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Gambar 3. ER-Diagram Sistem 

 

4. KESIMPULAN 
 
Pengolahan basis data pelanggan tidak hanya dapat 

dimanfaatkan untuk menyimpan informasi tentang 

biodata pelanggan saja untuk dapat dimanfaatkan 

dalam usaha manajemen hubungan pelanggan. Banyak 

metode yang dapat diterapkan dalam menghasilkan 

informasi yang lebih berharga seperti data RFS untuk 

mengidentifikasi karakteristik transaksi pelanggan. 

Metode pengambilan keputusan seperti SMART dapat 

dimanfaatkan untuk mengolah data RFS sehingga 

dapat dihasilkan rangking pelanggan dengan cara 

sistematis.   
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Sinyal Suara Manusia 
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Abstrak  –  Penelitian ini yaitu pengolahan sinyal suara manusia untuk mengetahui frekuensinya 

menggunakan metode Continuous Wavelet Transform (CWT). Metode penelitian ini yaitu suara yang masuk 

kedalam mikrofon lalu direkam dalam sebuah mini prosesor. Data hasil rekaman diolah menjadi grafik dengan 

menggunakan metode CWT dan diperoleh frekuensinya. Dari hasil simulasi diperoleh frekuensi yang paling 

tinggi magnitudenya ini terjadi pada durasi 494 s/d 504 ms dan tingkat kesalahan 4,2 %. 

 

 

Kata Kunci : Continuous Wavelet Transfor, frekuensi suara manusia, mikrofon, mini proseso 

  

Abstract - This paper is human sounds signal processing for desire frequency use Continuous Wavelet 

Transform (CWT) method. This method human sounds into microfon and record in mini processor. Record data 

become graph using CWT method processing and frequency desired. Simulation result hingest magnitude 

frequency in 494 until 504 milisecond with error 4.2%. 

 
 

Keywords: Continuous Wavelet Transfor, human sounds frequency, microfon, mini processor. 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Suara manusia yang beraneka frekuensi harus 

dianalisa agar dapat direpresentasikan secara jelas dan 

benar dalam pengolahan sinyal digital. Analisa 

pengolahan sinyal suara telah banyak diterapkan 

terutama menggunakan metode Continuous Wavelet 

Transform (CWT). Penerapan CWT ini telah banyak 

dilakukan terutama pada pengenalan penyakit jantung 

melalui frekuensi suara [2]. Penelitian ini hanya fokus 

pada suara jantung, padahal suara manusia merupakan 

adalah suara yang paling sering kita dengarkan. 

Implementasi suara manusia dalam pengolahan sinyal 

ini terutama pada industri telekomunikasi. Sehingga 

sangat dibutuhkan analisa sinyal suara yang terbaik 

agar diperoleh pengolahan sinyal suara yang benar-

benar akurat demi membangun keberlanjutan teknik 

pengolahan sinyal digital.  

Selain itu, penelitian untuk mendengarkan suara 

gelombang rendah juga dilakukan yaitu pada detak 

jantung yang menggunakan Metode Continuous 

Wavelet Transform (CWT) dan Descrete Wavelet 

Transform (DWT) [3]. Suara jantung diklasifikasikan 

berdasarkan kondisi jantung yang normal, murmur, 

extrasystole dan artifact. Diperoleh hasil dengan 

menggunakan metode CWT ini menghasilkan error 

lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang sama 

dengan metode yang lainnya 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Secara matematis Continuous Wavelet Transform 

(CWT) dari suatu signal 𝑥(𝑡) dapat di selesaikan 

dengan persamaan : 

 

𝐶𝑊𝑇𝑥
𝜓(𝜏, 𝑠) = 𝜓𝑥

𝜓(𝜏, 𝑠) =
1

√|𝑠|
∫ 𝑥(𝑡) ∙ 𝜓∗ (

𝑡−𝜏

𝑠
) 𝑑𝑡

~

−~
  

(1)  

 

dimana 𝑠 menunjukkan skala, 𝜏 adalah time shift yang 

menunjukkan pergeseran atau translasi mother wavelet 

dan 𝜓∗ (
𝑡−𝜏

𝑠
) menunjukkan mother wavelet. mother 

wavelet yang digunakan adalah complex morlet 

dengan persamaan sebagai berikut : 

𝜓∗(𝑡) =  𝜋−1
4⁄ ∙ 𝑒−𝑗𝜔𝑜𝑡 ∙ 𝑒

−𝑡2
2⁄  (2)  

 

Dengan 𝑒−𝑗𝜔𝑜𝑡 = (cos 𝜔𝑜𝑡 − 𝑗 sin 𝜔𝑜𝑡) , maka : 

𝜓∗(𝑡) =  𝜋−1
4⁄ ∙ 𝑒

−𝑡2
2⁄ ∙ (cos 𝜔𝑜 𝑡 −

𝑗 sin 𝜔𝑜𝑡)  
(3)  
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dari persamaan diatas diperoleh bagian real dan 

imajinernya yaitu : 

𝜓𝑅𝑒 =  𝜋−1
4⁄ ∙ 𝑒

−(𝑡)2

2⁄ ∙ cos 𝜔𝑜𝑡 

𝜓𝑖𝑚 =  −𝜋−1
4⁄ ∙ 𝑒

−(𝑡)2

2⁄ ∙ sin 𝜔𝑜𝑡 

(4) 

 

dimana nilai  𝑡 = (
𝑡−𝜏

𝑠
) dan 𝜔𝑜 = 2𝜋𝑓0 , dan  𝑓0 =

0,849. 

 

3. METODELOGI 
 
Pada penelitian ini, perhitungan CWT dilakukan 

dengan ilustrasi pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 1. Diagram Blok Penelitian 

Sinyal suara dengan kata “ada” ditangkap sebuah 

mikrofon lalu direkam dalam sebuah mini prosesor 

dan data suara tersebut dihitung menggunakan CWT. 

Adapun tahapan sebagai berikut : 

1. Set s = 0.0001 

2. Dengan s = 0.0001 maka diperoleh nilai mother 

wavelet (𝜓𝑅𝑒  dan 𝜓𝑖𝑚) yang kemudian dikalikan 

dengan amplitudo sinyal 𝑥(𝑡). Perkalian 

dilakukan pada semua waktu kemudian 

dijumlahkan (diintegralkan). Hasilnya dikalikan 

dengan 
1

√|𝑠|
, sehingga diperoleh nilai CWT real 

dan CWT imajiner yang dapat dihitung 

magnitudonya yaitu :  

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑜 = √𝐶𝑊𝑇𝑅𝑒
2 + 𝐶𝑊𝑇𝑖𝑚

2 (5)  

 

3. Geser mother wavelet sebesar t=τ, kemudian 

dihitung lagi magnitude seperti pada langkah ke-

2.  

4. Mengulangi langkah ke-3 hingga mother wavelet 

mencapai sinyal terakhir. 

5. Skala s dinaikkan dengan nilai yang kecil 

(misalnya 0.0001), tahapan diatas diulangi untuk 

semua nilai s.   

6. Setiap perhitungan dengan sebuah nilai s akan 

mengisi 1 baris pada skala waktu (time-scale 

plane). 

7. CWT diperoleh jika semua nilai s sudah dihitung 

 

4. HASIL PENGUJIAN 

 

Berikut adalah hasil CWT dengan skala s=0.0001 dan 

delta skala ds=0.0001 pada sinyal rekaman suara “A-

da” yang direkam dengan frekuensi sampling 8 KHz : 

 

Gambar 2 Hasil Tampilan Sinyal Suara 

Pada gambar 3 tampak bahwa magnitude yang tinggi 

muncul pada skala waktu ke-40 s/d 80 (= 407 ms s/d 

815 ms). Magnitudo yang tinggi ini muncul akibat 

naiknya amplitudo sinyal pada saat pengucapan kata 

“ada”, pada gambar tersebut juga tampak magnitude 

yang tinggi berada pada skala 10 (frekuensi = 771 

Hz). 

 

Gambar 3 Hasil CWT Sinyal Suara 

Dari percobaan diperoleh hasil seperti pada tabel 1 

dimana masih terdapat kesalahan rata-rata sebesar 

4.2%. 
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Tabel 1. Perbandingan Sinyal Suara 

No 

Frekuensi 

Sinyal 

Sumber 

Suara  (Hz) 

Hasil 

Perhitungan 

Frekuensi 

Konversi 

Menggunakan 

CWT (Hz) 

Error (%) 

1 100 98 2 

2 1000 943 5.7 

3 500 472 5.6 

4 200 193 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 
 
Sinyal rekaman suara “A-da” mengandung komponen 

frekuensi dengan magnitude tertinggi pada 771 Hz 

menggunakan metode CWT. Dengan CWT tampak 

bahwa frekuensi yang paling tinggi magnitudenya ini 

terjadi pada durasi 494 s/d 504 ms dan tingkat 
kesalahan 4,2 %. 
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Abstrak 

Durian (Durio zibethinus Murr) is one of the crops Plantations that have long been known by the 

people who are generally used as fruit only. Durian fruit consisting of skin, content, and seeds. Durian 

seeds containing: minerals, energy / calories, protein, fat, carbohydrates, and fiber are processed into 

flour and from durian flour mixed into coffee, cakes and chips, other than that durian seeds can also be 

processed into tempe, Brownies, etc. The process of peeling the epidermis of durian seeds is considered 

as a long process in the process of seedling durian, so it takes a machine that is able to peel the 

epidermis of large durian seeds and can save time of workmanship. Durian seed peeler machine is 

designed with VDI 2222 method and designe with  transmission system of shaft,  pulley and belt and 

brush as peeler system, through this method machine can produce white durian seed (peeled from 

epidermis) with capacity 5 kg/40minutes. 

  Key word : Durian seed, shaft, pulley and belt, brush, capacity, and time, 

 

  Abstrak 

Durian (Durio zibethinus Murr) merupakan salah satu tanaman hasil perkebunan yang telah lama 

dikenal oleh masyarakat yang pada umumnya dimanfaatkan sebagai buah saja. Buah durian yang 

terdiri dari kulit, isi, dan biji. Biji durian yang mengandung : mineral, energi / kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, dan serat diolah menjadi tepung dan dari tepung biji durian dijadikan bahan campur kopi, 

kue dan kripik, selain dari itu biji durian juga dapat diolah menjadi tempe, bahan tablet, brownies, dll. 

Proses pengupasan kulit ari biji durian dianggap sebagai proses yang lama dalam proses penepungan 

biji durian, sehingga dibutuhkan mesin yang mampu mengupas kulit ari biji durian dalam jumlah besar 

dan dapat menghemat waktu pengerjaan. Mesin pengupas kulit ari biji durian dirancang dengan metode 

VDI 2222 dan dirancang dengan sistem transmisi poros, puli dan sabuk serta sikat sebagai sistem 

pengupas, melalui metode ini mesin dapat menghasilkan biji durian yang putih (terkelupas dari kulit 

ari) dengan kapasitas 5 kg / 40 menit.  

Kata Kunci : Biji durian, poros, puli dan sabuk, sikat, kapasitas, dan waktu, 

 

Desa Air Mesu merupakan Desa 

Penghasil Durian Terbesar Di Kab. Bangka 

Tengah Kep.Bangka Belitung, dimana pada 

musim durian (paska panen) tim wirausaha 

maupun dari anggota masyarakat sering 

memanfaatkan durian untuk langsung dijual 

maupun dikelolah lebih lanjut. Proses 

pemanfaatan buah durian (yang pernah di 

lakukan oleh tim wirausaha Desa Air Mesu) 

dari dagingnya yang diolah menjadi dodol, es 

krim dan kue, dan sekarang dari desa mencoba 

untuk mengelola biji durian yang selama ini 

jarang digunakan.  

Tim wirausaha Desa Air Mesu 

mengelolah biji durian yang mengandung 

karbohidrat, mineral, energi / kalori, protein, 

lemak dan serat diolah menjadi tepung dan 

selanjutnya tepung biji durian dijadikan bahan 

kopi, kue dan keripik, selain dari itu biji durian 

juga dapat diolah menjadi tempe, bahan tablet, 

dan brownies. 

Tim wirausaha Desa Air Mesu dapat 

mengumpulkan 60-80 butir durian setiap 

harinya dan setiap butir durian rata-rata 

memiliki 12 biji dengan berat 1 biji antara 30-

40 gram. Namun usaha tersebut hanya 

dilakukan satu kali uji coba di tahun 2016 

dikarenakan keterbatasan alat dalam 

prosesnya, dan kini usaha desa itu akan 

diprogramkan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagagan (DISPERINDAG) Kab.Bangka 

Tengah untuk usaha yang akan dikembangkan 

kedepannya, dengan usaha yang akan 

dilaksanakan yakni proses akulasi bibit durian 

yang bersertifikat serta proses treatment 

(durian dapat berbuah diluar musim) agar 

pengelolaan hasil durian tidak berproses satu 

kali pada musim yang alaminya. 
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Semua proses tersebut dilakukan 

secara manual kecuali proses penepungan yang 

dilakukan dengan menggunakan blender / 

mixer, dan proses pengupasan kulit ari biji 

durian dianggap sebagai proses yang menjadi 

permasalahan dalam pengelolahan biji durian 

(yakni dengan waktu pengupasan manual 

dengan pisau selama 15-20 detik per biji) 

menjadi tepung dikarenakan tim wirausaha 

Desa Air Mesu belum mendapatkan alat / 

mesin yang dapat memproses pengupasan kulit 

ari biji durian. Berdasarkan latar belakang 

diatas perlu dilakukan proses penanganan hasil 

pertanian berupa pengupasan kulit ari biji 

durian dengan waktu singkat, selanjutnya perlu 

dirancang alat pengupas agar dapat 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

pengupasan. Rancangan alat pengupas ini 

harus disesuaikan dengan karakteristik dan 

sifat bahan pangan yang dimiliki biji durian, 

hal itu bertujuan agar tidak merusak bahan 

pangan tersebut baik itu segi fisik ataupun 

fungsionalnya, diharapkan dengan 

menggunakan alat ini dapat meningkatkan 

kapasitas kerja juga dapat menghasilkan 

produk pengupas kulit ari biji durian yang 

bermutu baik serta kapasitas produksi dapat 

meningkat guna memenuhi kebutuhan 

konsumen.Tujuan mesin Pengupas kulit ari biji 

durian yaitu : Menghasilkan alat untuk 

mengupas kulit ari biji durian dengan kapasitas 

5 kg per satu kali proses dalam waktu 40 menit 

yang menghasilkan biji durian yang putih dan 

bersih terbebas dari kulit arinya, serta 

Membantu melanjutkan program wirausaha 

Desa Air Mesu pada biji durian. 

  

METODE PENELITIAN 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang mendukung yaitu 

dengan studi pustaka, interview, dokumentasi, 

dan wawancara ketempat pemesan mesin 

pengupas kulit ari biji durian yang berada di 

Desa Air Mesu-Kab.Bangka Tengah. 

Wawancara dilakukan mengenai 

permasalahan yang berhubungan dengan 

perancangan mesin pengupas kulit ari biji 

durian. Adapun metode pengumpulan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan (pengamatan 

langsung) ke desa Air Mesu, sehingga lebih 

mengetahui secara jelas dan detail 

permasalahan-permasalahan seperti 

pengelupasan kulit ari secara manual, waktu 

terlalu lama, menguras banyak tenaga dan 

keinginan yang diharapan pemesan mesin. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Kepala 

Desa Air Mesu di Kantor Kepala Desa Air 

Mesu, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk 

mendapatkan informasi seperti dana, bahan, 

dan lain-lain serta keluhan dari Tim 

Wirausaha Desa Air Mesu secara langsung 

yang berhubungan dengan pemanfaatan biji 

durian serta terhadap rencana pembuatan 

mesin pengupas kulit ari biji durian. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk 

menunjang pembuatan mesin pengupas kulit 

ari biji durian yang dilakukan dari berbagai 

sumber yang terkait dengan masalah-masalah 

yang akan dibahas. Sumber berasal dari orang, 

buku-buku referensi, jurnal, dan internet agar 

tujuan untuk mencari sistem pengupasnya 

dapat tercapai. 

2. Pengolahan Data 

Data yang telah didapat melalui observasi 

dan wawancara serta studi pustaka kemudian 

diolah dan dianalisa untuk menentukan dan 

menyesuaikam dengan kebutuhan tim usaha 

dari pengolahan biji durian, dari data yang 

telah dikumpulkan telah didapat hasil : 

1. Observasi : 

2. Wawancara : 

3. Studi Pustaka : 

Pengolahan hasil : 

3. Perancangan 

Jika tahap-tahap dalam pembuatan 

konsep telah selesai dikerjakan, maka 

selanjutnya pembuatan rancangan alat yang 

akan dibuat sesuai dengan data yang telah 

dikumpulkan, dari tahapan perancangan 

diperoleh gambar rancangan dan gambar 

bagian yang akan digunakan. 

4. Pembuatan Mesin 

Apabiala rancangan sudah selesai maka 

dilanjutkan dengan proses permesinannya. 

Pembuatan alat berdasarkan hasil tahapan 

perancangan yang berupa sketsa atau gambar. 

Pembuatan konstruksi mesin berdasakan hasil 

rancangan dari perhitungan sehingga dalam 

pembuatan kontruksi mesin sesuai dengan 

hasil yang diharapkan terhadap proses 

pembuatannya. 

5. Perakitan / Assembling 

Perakitan merupakan suatu proses 

penggabungan suku cadang dan rangka 
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menjadi suatu alat atau mesin yang sudah 

diracang sesuai dengan tahapan-tahapan 

proses yang telah ditentukan sehingga hasil 

yang diinginkan dapat tercapai. Proses 

perakitan dilakukan setelah proses-proses 

permesinan, seperti proses pengelasan antar 

rangka, dan proses pengeboran lubang untuk 

baut serta proses permesinan lainnya. 

6. Uji Coba 

Jika proses perakitan telah selesai maka 

dilanjutkan uji coba mesin. Setelah selesai 

diuji coba maka mesin tersebut diperiksa 

apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan 

sebelumnya dan sesuai dengan pencapaian 

hasil yang diinginkan, jika tidak maka alat 

atau mesin tersebut memerlukan revisi untuk 

pencapaian keinginan pada mesin sesuai yang 

diharapkan atau tuntutan. 

7. Analisa dan Hasil 

Jika mesin tersebut telah memenuhi 

tuntutan yang diinginkan maka mesin tersebut 

dianalisa dengan cara membandingkan dengan 

hasil pada proses mesin yang telah ada atau 

dengan proses manualnya. 

8. Kesimpulan 

Dari proses analisa tersebut maka didapatlah 

kesimpulan bahwa tuntutan adalah acuan 

untuk merancang dan mencari alternatif agar 

memenuhi beberapa aspek dan kriteria-kriteria 

ketercapaian dari mesin tersebut. 

 

HASIL 

1. Hasil Uji Coba 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Data yang telah didapat melalui dari 

observasi dan wawancara serta studi pustaka 

kemudian diolah dan dianalisa untuk 

menentukan dan menyesuaikam dengan 

kebutuhan tim usaha dari pengolahan biji 

durian, dari data yang telah dikumpulkan telah 

didapat hasil : Observasi : Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan ditempat 

pengolahan biji durian oleh tim wirausaha 

Desa Air Mesu, proses pengolahan biji durian 

menjadi tepung semuanya dilakukan secara 

manual (dengan alat bantu seperti pisau dan 

blender) termasuk pengupasan kulit ari biji 

durian yang dianggap sebagai proses yang 

lama, yakni dengan waktu pengupasan manual 

dengan pisau selama 15-20 detik per biji. 

Sampai saat ini belum ditemukan jika telah ada 

mesin yang di buat untuk mengupas kulit ari 

tersebut dalam jangkauan Wilayah Kepulauan 

Bangka Belitung. Berdasarkan hasil 

wawancara, terdapat keluhan terkait 

pengupasan kulit ari biji durian yang dilakukan 

secara manual dan penepungan yang dilakukan 

dengan alat berupa blender / mixer 

membutuhkan waktu yang relatif lama dan 

proses yang dihasilkan kurang efektif, maka 

perlu diadakan mesin yang mampu mengupas 

kulit ari biji durian. Serta Studi Pustaka : 

Untuk melengkapi penulisan makalah ini telah 

dikumpulkan data-data dan teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang 

akan dibantu melalui buku-buku panduan yang 

dilengkapi dengan dakumen-dokumen yang 

berhubungan dengan perancangan, dan telah 

didapat dari orang bahwa sistem pengupasan 

dapat dilakukan serta diuji coba dengan sistem 

: gesekan sikat, gesekan ujung baut, sistem 

semprot, dan sistem rol. Dari data-data yang 

ada, kemudian diolah dan didapat hasil sebagai 

berikut : 

Untuk mempermudah dan 

memepercepat proses penepungan biji durian 

dibutuhkan alat bantu atau mesin untuk proses 

pengupasan kulit ari biji durian dan mesin 

untuk penepung biji durian sehingga proses 

penepungan biji durian lebih efektif. Dan 

Untuk mendapatkan hasil pengupasan kulit ari 

biji durian yang efektif  atau lebih baik dari 

proses manual maka perlu dirancang 

mekanisme pengupasan yang berkelanjutan. 

1. Perancangan 

N

o 

Kapa

sitas 

(kg) 

Wakt

u 

pereb

usan 

(men

it) 

Wak

tu 

uji 

(me

nit) 

Hasil 

(kg) 
Ket. 

1 5 40 30 

4,2 

Waktu 

terpenuhi, 

dengan 

hasil 90,3% 

terkelupas 

0,6 
9,7% Tidak 

terkelupas 

Rata-rata 

4,2 Terkelupas 

0,6 
Tidak 

Terkelupas 
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Dalam mengkonsep mesin pengupas kulit 

ari biji durian ini, ada beberapa langkah yang 

harus dikerjakan sebagai berikut : 

2. Daftar Tuntutan 

Tuntutan yang  diinginkan untuk dapat 

diterapkan pada mesin pengupas kulit ari biji 

durian, yaitu: terdapat 4 tuntutan, tabel daftar 

tuntutan dapat dilihat pada Tabel 4. 1. 

Tabel 4.1. Tabel Daftar Tuntutan 

N

o 

Daftar 

Tuntutan 

Deskripsi 

1 
Kapasitas 5-10 kg/satu kali proses 

waktu 40 menit 

2 
Hasil 

produksi 

Produk hasil harus bersih 

dari kulit ari 

3 

Sistem 

jalan 

produksi 

Produk dari proses 

pengupasan menggunakan 

saringan yang ada didalam 

wadah dan diangkat secara 

manual 

4 

SOP dan 

perawatan 

mesin 

Cara jalan dan sistem 

perawatan mesin 

 

3. Merancang 

Setelah kombinasi varian konsep didapat, 

langkah selanjutnya adalah membuat gambar 

draft rancangan. Draft peranangan dapat 

dilihat pada lampiran III. Beberapa komponen 

di optimasi untuk menghasilkan rancangan 

mesin pengupas kulit ari biji durian dengan 

detail kontruksi yang ringkas dan mudah 

dalam permesinannya. 

4. Proses pembuatan mesin 

 Dalam proses pembutan komponen mesin 

pengupas kulit ari biji durian dilakukan 

beberapa proses permesinan, diantaranya pada 

mesin bubut , mesin frais dan las. Sebelum 

melakukan proses pengerjaan pada benda kerja 

sebaiknya dilakukan pembuatan operation plan 

tersebut dahulu.  

5. Perakitan (Assembling) 

Proses perakitan merupakan proses 

penggabungan bagian dari komponen satu 

dengan komponen yang lain sehingga menjadi 

sebuah mesin yang utuh. Pada tahap ini 

komponen-komponen mesin yang telah dibuat 

dirakit sesuai dengan gambar. 

Perakitan pertama kali  dilakukan 

pada kontruksi rangka, yaitu dengan 

melakukan pengelasan pada pelat L sehingga 

membentuk rangka sesuai dengan rancangan, 

lalu dilanjutkan pemasangan wadah, 

saringan+sikat, poros+sikat pemutar, dan yang 

terakhir pemasangan motor, puli dan v-belt, 

poros dan bantalan. Gambar 4.5. dibawah 

adalah hasil dari perakitan mesin. 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Perakitan Mesin 

 

6. Analisa Mesin 

Mesin pengupas kulit ari biji durian ini 

adalah mesin yang digunakan untuk pengupas 

kulit ari biji durian yang siap diolah menjadi 

bebagai macam makanan. Prinsip kerja dari 

mesin ini dimulai proses perebusan lalu 

dimasukkan kedalam wadah yang akan diputar 

dengan poros sikat yang akan melakukan 

pengupasan setelah itu biji diambil 

menggunakan saringan yang ada didalam 

wadah. 

Untuk penggerak setiap sistem, 

mesin ini menggunakan motor listrik untuk 

menggerakkan poros sikat, dengan transmisi 

poros, puli dan v-belt. Sedangkan untuk 

wadah tidak bergerak dan menampung biji dan 

air. 

Mesin pengupas kulit ari biji durian 

ini berkapasitas 5-10 kg biji durian, dengan 

jumlah biji 170-600 butir biji durian, selain itu 

mesin ini bisa di bongkar antara bagian wadah 

dan saringan sehingga mempermudah proses 

perawatan, dengan adanya mesin ini di 

harapkan dapat membantu para pengusaha 

pengolahan biji durian dalam memproduksi 

jumlah yang besar dan waktu yang singkat 

serta dapat memenuhi permintaan pasar. 

 

KESIMPULAN 

Mesin ini menggunakan motor listrik 

dengan daya 135 W dan putaran motor 380 

rpm, dengan menggunakan sistem transmisi 

poros, puli dan v-belt, dan Dengan adanya 

mesin ini proses pengupasan kulit ari biji 

durian lebih efektif, dimana proses yang 

dulunya secara manual (yakni 1 biji = 15-20 

detik) dan menggunakan tenaga manusia 
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dengan adanya mesin ini masyarakat bisa 

terbantu dengan hasil 5-10 kg = 40 menit serta 

Mesin pengupas kulit ari biji durian dapat 

berfungsi hingga 90%, Berdasarkan hasil uji 

coba mesin, masih terdapat getaran pada mesin 

saat proses mesin berlangsung, sehingga pada 

rangka mesin harus di tambahkan penguat 

rangka / siku rangka pada bagian poros 

penahan dudukan wadah yang disambungkan 

dengan las serta baut dan mur. 

 

SARAN 

Pada saat mengoperasikan mesin 

operator diharapkan dapat memahami standar 

operasi prosedur dan perawatan mesin dan 

Untuk lebih memaksimalkan kinerja mesin 

yang telah dirancang maka diharapkan adanya 

perbaikan desain dan perawatan secara berkala, 

serta adanya perubahan sistem pengupas 

dengan hasil yang lebih baik. 
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PERBAIKAN SISTIM SAMBUNGAN LADDER LOWER
BUCKET WHEEL DREDGE KUNDUR 1

DI PT TIMAH (PERSERO) TBK
Sueprizal ¹, Herwandi ², Somawardi ³

Jurusan Teknik Mesin Dan Manufaktur, PoliteknikManufaktur Negeri Bangka Belitung, Bangka 332111,
email:suepr iza l@pt t imah.co. id

Abstrak – Bucket Wheel Dredge (BWD) adalah salah satu armada produksi lepas pantai yang dimilki oleh PT
Timah (Persero) Tbk sebagai perwujudan visi jangka panjang perusahaan, go offshore go deeper. Dalam
pengoperasiannya BWD telah mengalami kerusakan, pada sistim sambungan Ladder Lower yaitu patah baut
pengikat yang berakibat jatuh ke dasar permukaan laut sehingga kapal berhenti beroperasi. Perbaikan sistim
sambungan dilakukan dengan cara improvement terhadap sambungan yang baru menggunakan pelat dan baut.
Dari hasil perhitungan didapat dimensi pelat sambung ( baja 52-3 ) dengan tebal 70 mm, panjang 840 mm,
diameter lubang 38 mm, jumlah lubang 12 buah, jarak antar lubang 140 mm pada posisi horizontal dan 170 mm
pada posisi vertikal dengan jarak ujung pelat dengan lubang pada kedua posisi sebesar 70 mm. Jumlah baut mutu
tinggi yang di dapat sebesar 12 buah dengan ukuran baut M36 x 200 mm, berdasarkan standar DIN 931. Hasil
simulasi pada perangkat lunak Aotudesk Inventor berdasarkan Von Misses Stress didapat nilai safety factor
sebesar 154  SF utilities.

Kata kunci : Bucket Wheel Dredge, High Tension Bolt, High Tensile Steel Plate, Standar Nasional Indonesia
(SNI 03-1729-2002), Load and Resistance Factor Design Spesification.

Abstract - Bucket Wheel Dredge (BWD) is one of a fleet of offshore production being owned by PT Timah
(Persero) Tbk as the realization of a long-term vision of the company, go offshore go deeper. In operation BWD
has been damaged, the Lower Ladder link systems are broken bolt fastener, resulting fall to the bottom surface of
the sea so that the ship stopped operating. Connection system improvements done by way of to a made new
connection using plates and screws. The research result shows the dimensions of plate (steel 52-3) with a
thickness of 70 mm, length 840 mm, hole diameter 38 mm, hole number 12 pieces, the distance between holes
140 mm in the horizontal position and 170 mm in a vertical position with the distance of the end plate with holes
in the second position by 70 mm. Number of high-strength bolts is 12 pieces with the size of the bolts M36 x 200
mm, according to standard DIN 931. The simulation results on Aotudesk Inventor software by Von Misses
Stress make safety factor value 154  SF by utilities.

Key words: Bucket Wheel Dredge, High Tension Bolt, High Tensile Steel Plate, Standar Nasional Indonesia
(SNI 03-1729-2002), Load and Resistance Factor Design Spesification.

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Sebagai perusahaan penambangan timah

milik negara terbesar di Indonesia PT Timah (Persero)
Tbk melakukan operasi penambangan timah di darat
maupun di laut. PT Timah (Persero) Tbk
memodifikasi sistim penggalian Kapal Keruk Kundur
1 dari bucket line dredge menjadi bucket wheel
dredge (BWD) dengan harapan untuk dapat
menambang pada daerah cadangan yang semakin
dalam sampai dengan 60 meter.

Pada operasionalnya di tahun 2016, BWD
Kundur 1 mengalami kerusakan pada komponen
Ladder yakni baut pengikat Ladder Lower putus yang
mengakibatkan Ladder Lower (kepala ladder) unit
terlepas dari sambungan dan jatuh kedasar laut

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas,

permasalahan yang timbul adalah jatuhnya Ladder
Lower BWD Kundur 1 dikarenakan putusnya baut
pengikat pada sistim sambungan Ladder.

1.3. Tujuan Penelitian
1. Mempelajari penyebab putusnya baut

pengikat pada Ladder Lower.
2. Merancang alternatif perbaikan terhadap

Ladder Lower.
3. Memperbaiki (improvement) pada bagian

Ladder Lower berdasarkan alternatif yang
dipilih.

4. Menganalisa bagian Ladder Lower yang
telah dilakukan perbaikan untuk
mendapatkan nilai safety factor pada
sambungan, sehingga putusnya Ladder
Lower dapat di cegah.
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1.4. Metodologi
1.4.1. Objek Penelitian

Gambar 1.1 Bagian sambungan Ladder Lower yang
diteliti

1.4.2.Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.2 Diagram alir penelitian

2. LANDASAN TEORI
2.1. Bucket Wheel Dredge (BWD)

Armada penambangan modifikasi dari Bucket
Line Dredge menjadi Bucket Wheel Dredge.

Gambar 2.1 Konversi BLD ke BWD Kundur

Spesifikasi : kapasitas minimum 1000 m3/jam
untuk pengalian in-situ kaksa dan 1800 m3/jam untuk
tanah atas (overbuden). Konstruksi ladder : panjang
85.5 Meter, kedalaman gali 60 Meter dan kemiringan
sudut gali sebesar 55 derajat [1] .

2.2. Sistim dan Metoda Penggalian BWD
Kundur1
1. Terrace Cut
2. Dropping Cut
3. Combination Cut
2.3. Konstruksi Ladder

Ladder [2] di bagi dalam dua bagian utama :
Ladder Upper Part (bagian atas) dan Ladder Lower
part (bagian bawah/ujung). Didalam konstruksi
Ladder Lower terdapat peralatan operasi pengerukan
seperti :Submerged Dredge Pump, Bucket Wheel,
Gearbox.

Gambar 2.2 Konstruksi Ladder BWD Kundur1

2.4. Beban Angin
Ketika udara yang bergerak (angin) dihentikan

oleh permukaan maka energi dinamis dalam angin
ditransformasikan ke tekanan. Tekanan terhadap
pemukaan mengubah ke gaya [3].
Fw = ρd A

= ½ρ V2A
Dimana :
Fw = gaya angin (N)
A = luas permukaan (m²)
ρd = tekanan dinamis ( Pa )
ρ = densitas udara ( kg/m³ )
v = kecepatan angin (m/s)

2.5. Mekanisme Sambungan Baut [4] [5].
1. Tipe Tumpu

Gambar 2.3. Contoh sambungan tipe tumpu
2. Tipe Friksi

Gambar 2.4. Contoh sambungan tipe friksi

Kuat Tarik Rencana
 bubn fAT ..75.075,0 (1)

atau
bautbautufnfd AfTT ..75,0..   (SNI03-1729-2002,

point 13.2- 3,hal.100)
Kuat Geser Rencana
Pada sambungan Tipe Tumpu pada pelat
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 bupbn ftdR ...4,2.75,0 (2)
atau

upbfnfd ftdRR ....4,2   (SNI03-1729-2002,
point 13.2- 7,hal.101)

Pada sambungan Tipe Tumpu pada baut
 bubn fArmV ....75,0 1 (3)

atau

bautbautufd AfrV ... 1 (SNI03-1729-2002, point13.2-

2,hal.100)

2.6. Baut Mutu Tinggi (High Strength Bolt) [6][7]
Ada dua jenis baut mutu tinggi yang ditetapkan
ASTM yaitu A325 dan A490.
1. Baut Tipe Friksi

bTmRn ....13,1  (4)
Baut pada sambungan yang slipnya dibatasi dan
memikul gaya tarik terfaktor :











b

u
u T

T
R

13,1
1 b (5)

2. Baut Tipe Tumpu
Pada baut tipe tumpu, keruntuhan sambungan

dapat terjadi karena keruntuhan geser pada baut.

A. Kuat Geser Nominal Baut

b
b
u AfrRn ... 1 (6)

atau

bautbautufd AfrV ... 1 (SNI03-1729-2002,

point 13.2-2,hal.100)

B. Kuat Tumpu Nominal Baut

upbn ftdnR ... (7)
atau

upbfnfd ftdRR ....4,2   (SNI03-1729-2002,
point 13.2-7,hal.101)

C. Kuat Tarik Nominal Baut

b
b

un AfR . (8)
atau

bautbautufnfd AfTT ..75,0..   (SNI03-1729-

2002, point 13.2- 3,hal.100)

D. Blok Geser (Shear Block)Pendahuluan (lanjutan)
Tahan nominal suatu struktur tarik ditentukan

Oleh [8] [9] :
1. Pelelehan geser - fraktur tarik

)..6,0.(.
..6,0.

gvyntun

nvuntu

AfAfN
AfAf





(9)

2. Fraktur geser - pelelehan tarik

)..6,0.(.
...6,0

nvugtyn

ntunvu

AfAfN
AfAf





(10)

Dimana :
Luas bruto yang mengalami pelelehan geser (Agv)
Luas netto yang mengalami pelelehan geser (Anv)
Luas bruto yang mengalami pelelehan tarik (Agt)
Luas netto yang mengalami pelelehan tarik (Ant)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 AnalisaKerusakan Sistim Sambungan Ladder
Lower

Gambar 3.1. Sambungan Ladder Lower yang terlepas

3.1.1. Sistim Operasional Tambatan Jangkar
Tabel 1. Gaya Tarik Kawat Centralier

Dalam operasionalnya, terjadi cuaca buruk disertai
angin kencang dengan kecepatan ± 70 km/jam yang
mengakibatkan dorongan pembebanan yang melebihi
kemampuan gaya tarik.

3.1.2. Pembebanan akibat Kecepatan Angin
Luas area (A) samping kapal, 4675 m2
Wind load terjadi (P), 227 N/m2

Maka ;
Load yang terjadi akibat dorongan angin (F) = A x P
=1061225 N = 108 Ton.

Gambar 3.2 Grafik pembebanan

Tabel 2. Harga Pembebanan terhadap Kecepatan
Angin
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3.1.3. Simulasi Safety Factor pada sambungan
yang putus

Gambar 3.3. Simulasi Autodesk Inventor berdasarkan
Von Misses Stress

Dapat disimpulkan bahwa saat Ladder Lower
menerima beban sebesar 108 Ton terjadi patahan
pada sambungan dengan nilai 302.0  SF utilities.

3.2. Alternatif Perbaikan Sambungan Ladder
Lower

1. Membuat kaku Flange di las kemudian ditambah
pengikat pelat dengan pengaman wire ropes Ø 44mm

Gambar 3.4 Ilustrasi Alternatif perbaikan 1
2. Improvisasi dengan penambahan flange dan baut
dengan pengaman wire ropes Ø 44 mm

Gambar 3.5 Ilustrasi Alternatif perbaikan 2
Hasil simulasi: nilai reaction force sambungan las
adalah 3613920 N dan sambungan baut adalah
3735880 N, sedangkan nilai safety factor pada bagian
konstruksi ladder lower minimum 0.12 ul dan 0.49 ul.
Dipilih alternatif 2 dengan tidak merubah hakikat
desain, jumlah sambungan flange 4 buah dengan
posisi diantara sambungan lama (existing).

Gambar 3.6 Simulasi daerah kritis dengan pengelasan
dan baut

3.3. Rencana Konstruksi Flange dan jumlah serta
spesifikasi baut

A. Tegangan Ijin
Data rancangan Pelat :
Baja ST52.3 (High Tensile Steel Plate).

MpammNf

MpammNf

pelaty

pelatu

350/350

510/510
2

2





Data rancangan Baut (HTB) :
Baut M36 DIN913,

MpammNf

MpammNf

bauty

bautu

660/660

830/830
2

2





B. Beban Terfaktor (Ru)
LDRu 6,12,1  (SNI 03-1729-2002, point 6.2.2,

hal.13)
Dimana :
Beban mati (D) = 100 Ton (standar pabrik pembuat)
Beban hidup (L) = 108 Ton (tabel-2)

KN
N

KgTon

TonTon

2928
2928000

2928008,292
8,172120

)108.(6,1100.2,1









C. Rencana Baut
Dicoba baut d = 36 mm x 200 mm
Diameter lubang d1 = 38 mm

nu RR  (SNI03-1729-2002, poin 13.2-1,hal.99)
C.1. Tinjauan terhadap kuat geser rencana dari

satu baut
bautbautufd AfrV ... 1 (SNI03-1729-2002, point 13.2-

2,hal.100)
22 36,1017./830).4,0.(75,0 mmmmN KN3,253

C.2. Jumlah Baut
Yang menentukan adalah akibat geser, maka jumlah
baut :

1255,11
3,253

2928


d

u
b V

R
n

Syarat persamaan = nu RR 
Kuat nominal baut terfaktor = nbd RnV . =
12.253,3KN
Maka : KNKN 2,30402928  (terpenuhi)
C.3. Tinjauan terhadap kuat tarik rencana dari

satu baut
bautbautufnfd AfTT ..75,0..   (SNI03-1729-

2002, point 13.2- 3,hal.100)
KNTd 97,474

Syarat persamaan = nu RR 
Kuat nominal baut terfaktor = nbd RnT . =
12.474,97KN
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Maka :
KNKN 69,56992928  (terpenuhi)

C.4. Tinjauan terhadap kuat tumpu baut
Tebal pelat terkecil = tp=70 mm

upbfnfd ftdRR ....4,2   (SNI03-1729-2002,
point 13.2- 7,hal.101)

2/510.70.36.75,0.4,2 mmNmmmmRd 
KN36,2313

Kuat nominal baut terfaktor = nbd RnR . =
12.2313,36KN
Maka :

KNKN 32,277602928  (terpenuhi)

D. Susunan baut
Sambungan pelat dengan pengikat baut, syarat

kondisi (SNI03- 1729-2002, hal.104)
dsd 35,1 1  diambil s1=70 mm
dsd 75,2  diambil s = 140 mm

u = 140 mm

E. Pelat
Komponen struktur yang memikul gaya tarik

aksial terfaktor (Nu) harus memenuhi persamaan :
nu NN  (SNI03-1729-2002,10.1, hal.70)

1. Cek luas penampang bruto dan netto
mmmmAg 310.70 221700mm

pgnt tdnAAA .. 1 (SNI03-1729 -

2002,10.2.1,hal.71)
mmmmmm 70.38.221700 2  216380mm

2. Cek luas penampang efektif
uAAe . (SNI03-1729-2002,10.2, hal.70)

9.01 
l
xu

Dimana :
Eksentrisitas sambungan = x = 1/2.tp = 35 mm
Jarak terjauh antara dua baut pada sambungan = l =5s
= 5.140mm =700 mm
Koefisien reduksi

95,0
700
3511 

l
xu

= 0,95 > 0.9, 1u
uAA nte .

Jadi A = Ant= Ae = 16380 mm2

3. Cek kuat tarik rencana pelat
ygn fAN ..9,0 , (SNI03-1729-2002,10.1, hal.70)

22 /350.21700.9,0 mmNmmN n  KN5,6835

uen fAN ..75,0 ,(SNI03-1729-2002,10.1, hal.70)
22 /510.16380.75,0 mmNmmN n  KN35,6265

Maka, diambil nilai nN yang terkecil yaitu
6265,35KN
Syarat kondisi; nu NN  (SNI03-1729-2002,10.1,
hal.70)

KNKN 35,62652928  (terpenuhi)
4. Cek terhadap geser blok (block shear)

(AISC-LFRD 1999, Chapter D, Section J4.3) ,
yaitu:
1. Pelelehan geser - fraktur tarik

)..6,0.(.
..6,0.

gvyntun

nvuntu

AfAfN
AfAf





2. Fraktur geser - pelelehan tarik

)..6,0.(.
...6,0

nvugtyn

ntunvu

AfAfN
AfAf





.

Kondisi geser blok diperiksa untuk pelat sambungan
dengan nilai tebal terkecil = tp=70 mm

Luas :
Luas bruto yang mengalami pelelehan geser (Agv)

pelattotalgv tpnA ..
210780070.770.2 mmmmmmAgv 

Luas netto yang mengalami pelelehan geser (Anv)

pelatgvnv tdnAA ... 1

mmmmmmAnv 70.38.2107800 2  29380mm
Luas bruto yang mengalami pelelehan tarik (Agt)

pelatgt tsnA .. 1

mmmmAgt 70.70.2 29800mm

Luas netto yang mengalami pelelehan tarik (Ant)

pelatgtnt tdnAA .
2
1. 1

mmmmmmAnt 70.38.
2
1.29800 2  27140mm

KNmmmmNAf ntu 4,36417140./510. 22 

KNmmmmNAf nvu 28,28709380./510.6,0..6,0 22 
= KNKN 28,28704,3641 

nvuntu AfAf ..6,0.  , maka kondisi geser balok
adalah geser leleh dengan fraktur tarik.
Sehingga persamaan yang digunakan adalah :

)..6,0.(. gvyntun AfAfN  

KN
KN

KNKN

5,31025
)4,41371.(75,0

)377304,3641(75,0






Syarat kondisi;
nu NN  (SNI03-1729-2002,10.1,

hal.70)
KNKN 5,310252928  (terpenuhi)

3.4. Simulasi Perangkat Lunak Autodesk Inventor.

Gambar 4.11. Simulasi Autodesk Inventor pada
sambungan baut.
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warna indikator pada sambungan baut dan flange
menunjukkan nilai safety factor yang didapat pada
beban 108 Ton sebesar 154  SF utilities,

3.5. Perbaikan Sambungan Ladder Lower
Penambahan sambungan di lakukan dengan

ukuran pelat serta dimensi dan baut seperti yang telah
dirancang ( gambar 4.12).

Gambar 4.12 Rancangan sketsa Penambahan flange

Gambar 4.13 Foto setelah penambahan sambungan
pada Ladder Lower pada bagian atas.

Gambar 4.14 Foto setelah penambahan sambungan
pada Ladder Lower pada bagian samping.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa perbaikan sistim
sambungan Ladder Lower BWD dapat diambil
kesimpulan:
1. Putusnya sambungan Ladder Lower yang terjadi
pada saat cuaca buruk mengakibatkan beban
langsung melebihi kapasitas yang diijinkan (100 ton)
sebesar 108 Ton.
2. Perbaikan dilakukan dengan cara menambahkan
jumlah flange sambungan dengan pelat dan baut pada
Ladder Lower.
3. Dari hasil perhitungan didapat suatu nilai
perbandingan terhadap kondisi beban yang terjadi
oleh tiupan angin (beban terfaktor) sebagai berikut :
a. Kondisi kuat geser rencana dari 12 baut, aman :

KNKN 2,30402928 
b. Kondisi kuat tarik rencana dari 12 baut,
aman : KNKN 69,56992928 
c. Kondisi kuat tumpu rencana dari 12 baut,
aman : KNKN 32,277602928 
d. Jumlah baut rancangan nb = 12 buah, dengan
dimensi baut HTB M36x200 mm dapat digunakan.

e. Kodisi kuat tarik rencana pelat masih dibawah
beban terfaktor, kondisi aman :

KNKN 35,62652928 
f. Kondisi kuat geser pelat masih dibawah beban
terfaktor, kondisi aman : KNKN 5,310252928 
g. Dimensi pelat sambung (baja ST52-3) dengan
tebal minimum 70 mm, panjang 840 mm, diameter
lubang 38 mm, jumlah lubang 12 buah, jarak antar
lubang 140 mm pada posisi horizontal dan 170 mm
pada posisi vertikal dengan jarak ujung pelat dengan
lubang pada kedua posisi sebesar 70 mm.
h. Ukuran baut HTB yang dipakai pada perbaikan,
M36 x 200 mm DIN 931, sebanyak 12 buah pada
setiap sambungan.
4. Hasil simulasi pada perangkat lunak untuk sistim
sambungan yang baru didapat nilai safety factor
sebesar 154  SF utilities.
5.2. Saran
1. Inspeksi pada sistim sambungan Ladder Lower
perlu dilakukan secara rutin, misalkan pada saat
reparasi mingguan kapal, untuk memeriksa
kondisi sambungan apakah ada keretakan pada
saat operasi.
2. Pada saat cuaca buruk sebaiknya operasi kapal
dihentikan sementara untuk menghindari
kerusakan peralatan terutama yang ada di dalam
laut serta mengutamakan keselamatan kerja.
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Abstrak 

Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan salah satu teknologi telekomunikasi yang mampu 

melewatkan layanan komunikasi dalam jaringan Internet Protocol sehingga memungkinkan antar pengguna 

berkomunikasi suara dalam jaringan IP. Namun teknologi VoIP masih memiliki kelemahan dalam Quality of 
Service (QoS). Kelemahan pada VoIP dipengaruhi oleh pemilihan server fisik yang digunakan. Dalam penelitian 

ini, VoIP dibangun pada Sistem Operasi Linux dengan aplikasi Asterisk sebagai aplikasi VoIP server dan 

diintegrasikan pada Raspberry Pi dengan menggunakan jaringan wired dan wireless sebagai media transmisi. 

Seiring dengan menipisnya kapasitas IPv4 yang dapat dipakai pada jaringan, maka perlu diterapkan Sistem 

VoIP menggunakan protokol jaringan IPv6 dengan device yang mendukung. Hasil pengujian dengan 

menggunakan media transmisi wired yang telah didapat nilai rata-rata delay adalah 117.851 ms, jitter 5.796 

ms, packet loss 0.38%, throughput 962.861 kbps, penggunaan CPU sebesar 8.33%, dan penggunaan memori 

sebesar 59.33%. Analisa menunjukkan bahwa media transmisi wired lebih baik dari media transmisi wireless 

dan wireless-wired. 

Kata kunci: VoIP, Raspberry Pi, Quality of Service, IPv6 

Abstract 

Voice over Internet Protocol (VoIP) is a telecommunications technology that is able to pass the 

communication service in Internet Protocol networks so as to allow communicating between users in an IP 

network. However VoIP technology still has weakness in the Quality of Service (QoS). VOPI weaknesses is 
affected by the selection of the physical servers used. In this research, VoIP is configured on Linux operating 

system with Asterisk as VoIP application server and integrated on a Raspberry Pi by using wired and wireless 

network as the transmission medium. Because of depletion of IPv4 capacity that can be used on the network, it 

needs to be applied to VoIP system using the IPv6 network protocol with supports devices. The test results by 

using a wired transmission medium that has obtained are the average delay is 117.851 ms, jitter is 5.796 ms, 

packet loss is 0.38%, throughput is 962.861 kbps, 8.33% of CPU usage and 59.33% of memory usage. The 

analysis shows that the wired transmission media is better than the wireless transmission media and wireless-

wired. 

Keywords: VoIP, Raspberry Pi, Quality of Service, IPv6 

 

1. Pendahuluan 

Media yang dapat digunakan untuk melakukan 

komunikasi sangat beragam. Salah satu media 

komunikasi yang dapat digunakan sekarang ini 

adalah dengan memanfaatkan jaringan komputer. 

Saat ini internet tidak hanya dipergunakan untuk 

browsing atau berkirim e-mail saja, tetapi sudah 

dimanfaatkan sebagai teknologi komunikasi dengan 

biaya yang sangat murah. Salah satu akses 
komunikasi dengan memanfaatkan teknologi 

jaringan adalah Voice Over Internet Protocol 

(VoIP). 

Voice over Internet Protocol (juga disebut 

VoIP, IP Telephony, Internet telephony atau Digital 

Phone) adalah teknologi yang memungkinkan 

percakapan suara jarak jauh melalui media internet. 

Data suara diubah menjadi kode digital dan 

dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-

paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon 

biasa. 

Perencanaan suatu jaringan VoIP harus 

memiliki suatu server yang berfungsi sebagai IP 

PBX. Asterisk VoIP server merupakan suatu 

software open source, dalam aplikasinya hanya 

membutuhkan satu perangkat PC server dan 

beberapa PC client yang terhubung satu sama 
lainnya. Asterisk menggunakan protokol SIP yang 

berjalan di sistem operasi, salah satunya Linux 

yang mendukung semua fitur dari PBX[1]. Seiring 

dengan menipisnya kapasitas IPv4 yang dapat 

dipakai pada jaringan, maka perlu diterapkan 

Sistem VoIP menggunakan protokol jaringan IPv6 

dengan device yang mendukung. 

Dengan IPv6, lebih banyak pengguna dan 

perangkat yang dapat berkomunikasi di Internet 

menggunakan jumlah alamat IP yang lebih besar. 
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Alamat IPv6 adalah 128 bit, yang memungkinkan 

tiga ratus empat puluh triliunan alamat IP unik[2]. 

Dengan demikian untuk membangun server 

VoIP berbasis IPv6 penulis menggunakan Mini 

komputer yang merupakan sebuah komputer 

lengkap yang dibangun dari mikroprosesor, 

memori, input / output (I/O) dan fitur lain dengan 
ukuran single board yang berfungsi layaknya 

komputer desktop. 

Raspberry Pi merupakan salah satu mini 

komputer yang dapat dikonfigurasi menjadi sebuah 

server VoIP berbasis IPv6 yang tidak memerlukan 

tempat penyimpanan dan daya listrik yang besar 

sehingga cocok untuk dipasang pada Raspberry Pi. 

Penelitian ini akan mengukur kemampuan dan 

kualitas layanan VoIP yang dipasang pada 

Raspberry Pi serta kinerjanya berdasarkan memori 

dan CPU. 

2. Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul 

“Rancang Bangun Jaringan Komunikasi VoIP 

Server Portable Menggunakan Raspberry Pi”[8]. 

Penelitian ini bertujuan untuk berkomunikasi 

dengan memanfaatkan jaringan wireless berbasis 

IPv4 dengan Raspberry Pi yang telah diinstalkan 
server Asterisk dan client menggunakan HP 

Android. 

Penelitian selanjutnya berjudul 

“Implementasi Dan Analisa Kualitas Layanan 

Aplikasi Voice Over Internet Protocol (VoIP) Pada 

Jaringan Route Optimization Mobile IPv6” [9] 

dimana penelitian ini bertujuan untuk 

berkomunikasi secara bergerak menggunakan 

Mobile IPv6 dengan memanfaatkan jaringan 

wireless dengan server menggunakan Ubuntu 8.04 

yang telah diinstalkan Openser dan client 

menggunakan Linphone. 
Penelitian yang berbeda mengenai 

“Implementasi Asterisk Untuk Server VoIP Pada 

Mini Pc Raspberry Pi” [10] dimana penelitian ini 

bertujuan untuk berkomunikasi dengan 

memanfaatkan jaringan wired berbasis IPv4 dengan 

server menggunakan Raspberry Pi yang telah 

diinstalkan Asterisk dan client menggunakan X-lite. 

Berdasarkan dari ketiga penelitian 

terdahulu, bahwa penelitian yang dilakukan pada 

proyek akhir ini mengenai “Implementasi VoIP 

Server Berbasis IPv6 Dengan Raspberry Pi” 
memiliki perbedaan tersendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk berkomunikasi dengan 

memanfaatkan jaringan wireless LAN berbasis 

IPv6 dengan server menggunakan Raspberry Pi 

yang telah diinstalkan Asterisk, client menggunakan 

IP Phone dan Jitsi yang telah diinstalkan pada 

komputer dengan sistem operasi Windows 7. 

2.2 Voice Over Internet Protocol 

Voice over Internet Protocol (VoIP) 

adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik 

suara, video dan data yang berbentuk paket melalui 

jaringan IP[4]. Data suara diubah menjadi kode 

digital dan dialirkan melalui jaringan yang 

mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat 
sirkuit analog telepon biasa.  

2.3 Session Initiation Protocol 

Session Initiation Protocol (SIP) adalah 

protokol layer aplikasi kontrol untuk membuat, 

memodifikasi, dan mematikan sesi dengan satu atau 

lebih participant. Session Intitation Protocol atau 

disingkat SIP adalah suatu bentuk protokol yang 

dibangun oleh Internet Engineering Task Force 

(IETF) MMUSIC Working Group dan sudah 

diajukan menjadi standar dalam mengatur session 

diantara satu atau lebih klien [5]. 

2.4 Internet Protocol Version 6 

IPv6 adalah evolusi dari IPv4. IPv6 

biasanya didukung dan hanya memerlukan aktivasi 

atau konfigurasi[6]. Perubahan utama yang terjadi 

yaitu ruang alamat diperpanjang, 

autoconfiguration, peningkatan dukungan untuk 

pilihan dan ekstensi. 

2.5 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah Single Board 

Computer (SBC) yang berbentuk seperti 

motherboard berukuran mini sebesar kartu kredit 

dan memiliki system on a chip(SoC) dari Broadcom 
BCM2835, juga sudah termasuk prosesor tipe 4× 

ARM Cortex-A53 1.2GHz, GPU VideoCore IV 

OpenGL ES 2.0 250MHz dan RAM sebesar 1GB 

(untuk Raspberry Pi 3 Model B). Penyimpanan 

data dan proses bootingnya tidak menggunakan 

harddisk, namun menggunakan SD Card[3]. Pada 

Gambar 2.1 adalah bentuk Raspberry Pi 3 Model B 

serta komponen-komponennya. 

 

Gambar 2. 1 Raspberry Pi Model 3 B 

Berikut ini adalah spesifikasi Raspberry Pi 

3 Model B. 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 Model B 
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Processor Chipset 

Broadcom BCM2837 64Bit 

Quad Core Processor powered 

Single Board Computer 

running at 1.2GHz 

Processor Speed QUAD Core @1.2 GHz 

RAM 
1GB SDRAM @ 400 MHz

  

Storage MicroSD 

USB 2.0 4x USB Ports 

Max Power 

Draw/voltage 

2.5A @ 5V 

GPIO 40 pin 

Ethernet Port Yes 

WiFi Built in  

Bluetooth LE Built in  

2.6 Quality of Service 

QoS merupakan kemampuan dari sebuah 

layanan untuk menjamin performansi dan 

merupakan parameter untuk mengukur kualitas dari 

sebuah layanan[8]. Terdapat beberapa parameter 

QoS yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 
menentukan kualitas layanan pada VoIP, yaitu : 

1.  Delay 

Delay merupakan total waktu yang 

dibutuhkan dalam melakukan pengiriman paket dari 

mulai proses pengiriman paket hingga sampai 

kepada sisi penerima. 

Berikut menampilkan persamaan (1) untuk 

perhitungan delay : 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
   (1) 

 

 Berdasarkan standarisasi European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI), 

standarisasi delay dibagi seperti pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. 2 Standar Delay 

Delay Kualitas 

< 150 ms Sangat Bagus 

150 – 300 ms Bagus 

300 – 450 ms Jelek 

> 450 ms Sangat Jelek 

2. Jitter 

Jitter merupakan variasi delay yang terjadi 

akibat adanya selisih waktu atau interval antar 

kedatangan paket di penerima. 

Berikut menampilkan persamaan (2) untuk 

perhitungan jitter : 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
   (2) 

 

 Berdasarkan standarisasi ETSI, 

standarisasi jitter dibagi seperti pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2. 3 Standar Jitter 

Jitter Kualitas 

5 ms Sangat Bagus 

5 – 75 ms Bagus 

75 – 125 ms Jelek 

125 – 225 ms Sangat Jelek 

3. Throughput 
Throughput merupakan kecepatan (rate) 

transfer data efektif, yang diukur dalam bps (bit 

per-second). 

Berikut menampilkan persamaan (3) untuk 

perhitungan throughput : 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎
   (3) 

 
Berdasarkan standarisasi ETSI, 

standarisasi throughput dibagi seperti pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. 4 Standar Throughput 

Throughput Kualitas 

150 – 320 Kbps Sangat Bagus 

50 – 150 Kbps Bagus 

25 – 50 Kbps Jelek 

10 – 25 Kbps Sangat Jelek 

4. Packet Loss 

Packet loss merupakan suatu kegagalan 

dalam transmini paket ke tujuan yang ditandai 

dengan hilangnya paket data dalam proses 

pengiriman.  

Berikut menampilkan persamaan (4) untuk 

perhitungan packet loss : 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 

=
(𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 − 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎)

𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚
 𝑥 100%  (4) 

Gambar 2. 5 Rumus Packet Loss 

Berdasarkan standarisasi ETSI, 
standarisasi packet loss dibagi seperti pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. 5 Standar Packet Loss 

Packet loss Kualitas 

> 1 % Sangat Bagus 

2 - 3 % Bagus 

15 % Jelek 

25 % Sangat Jelek 

 

3. Perancangan 

Perancangan dari proyek akhir yang dibuat 
yakni membangun jaringan VoIP server berbasis 

IPv6 dengan Raspberry Pi dan dengan 

menggunakan 60 buah client. Pengamatan traffic 

QoS pada jaringan menggunakan aplikasi 

Wireshark. Adapun perancangan yang akan 
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dibangun dalam proyek akhir ini adalah seperti 

pada gambar 3.1 di bawah ini : 

Server Raspberry Pi

Client 1 Client 2 Client 30

Switch 1
Router 1

Router 2

Client 3 Client ...

Client 31 Client 32

Client 46

Client 47

Client ...

Client ...

Client 60

Client 48

Client 33 Client 45

Ether2

Wlan1

Wlan1

Ether2

 
 Gambar 3. 1 Arsitektur Jaringan VoIP 

3.1 Spesifikasi Perangkat 

3.1.1 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

proyek akhir ini adalah server VoIP berupa 

Raspberry Pi dan client VoIP berupa PC, dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

- Kapasitas hardisk 1 TB 

- Processor : Intel(R) Core(TM) i7-4790 

CPU @ 3.60 GHz 

- RAM 8 GB 

3.1.2 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

proyek akhir ini antara lain : 

1. Asterisk merupakan software server VoIP 

yang bersifat open source. 

2. Jitsi merupakan software yang digunakan 

sebagai client VoIP. 

3. Wireshark yang berfungsi sebagai network 

protocol analyzer. 

4. SNMP yang berfungsi sebagai monitoring 

kinerja Raspberry Pi 

4. Pengujian dan Analisa 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kualitas 

percakapan pada jaringan VoIP dengan parameter 

pengukurannya berdasarkan delay, jitter, 

throughput dan packet loss. Pengujian QoS 

dilakukan dengan menggunakan media transmisi 
kabel (wired) dan nirkabel (wireless) serta antara 

media kabel dan nirkabel. Pengujian dilakukan 

maksimal 15 sesi komunikasi dan maksimal 60 

client dengan durasi komunikasi selama 3 menit. 

Berikut skenario pengujian yang akan dilakukan: 

1. Call point to point  

a. 15 sesi komunikasi. 

 Pengujian QoS VoIP antara 2 client 

dengan media transmisi kabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 2 client 

dengan media transmisi nirkabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 2 client 
dengan media transmisi kabel dan 

nirkabel. 

2. Call point to multipoint 

a. 10 sesi komunikasi. 

 Pengujian QoS VoIP antara 3 client 

dengan media transmisi kabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 3 client 

dengan media transmisi nirkabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 3 client 
dengan 2 client menggunakan media 

transmisi kabel dan 1 client 

menggunakan media transmisi 

nirkabel. 

b. 5 sesi komunikasi. 

 Pengujian QoS VoIP antara 6 client 

dengan media transmisi kabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 6 client 

dengan media transmisi nirkabel. 

 Pengujian QoS VoIP antara 6 client 

dengan 3 client menggunakan media 
transmisi kabel dan 3 client 

menggunakan media transmisi 

nirkabel. 

4.1 Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan 

menghubungkan client VoIP dengan server 

kemudian dilakukan komunikasi antar client. 

Selama proses komunikasi antar client dalam waktu 

lima menit dilakukan pengambilan data voice pada 

VoIP untuk dilakukan pengujian dan menganalisa 

QoS pada jaringan VoIP. Standar yang digunakan 
dalam pengukuran QoS adalah standar TIPHON 

dapat dilihat pada tabel 2.1. Proses pengambilan 

data dilakukan menggunakan Wireshark. Paket 

yang di-capture adalah paket RTP.  

 

 

Gambar 4. 1 Summary Packet RTP 

Data yang terdapat pada Gambar 4.1 

digunakan untuk menghitung nilai dari parameter-

parameter QoS yang akan dibutuhkan pada 

penelitian ini, yaitu delay, packet loss dan 

throughput. 

Pengujian terhadap kinerja Raspberry Pi 

dilakukan saat adanya komunikasi VoIP yang 

berjalan. Proses pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi SNMP client yaitu 

PRTG Network Monitor dan menggunakan sensor 

CPULoad serta MemInfo, yang mana server 

Raspberry Pi telah dikonfigurasi protokol SNMP. 
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4.2 Analisa 

4.2.1 Analisa QoS perbandingan media transmisi 

Wired, Wireless dan Wired-Wireless 

4.2.1.1 Analisa Delay 

Berikut adalah gambar 4.2 mengenai 

pengukuran delay.  

 

Gambar 4. 2 Grafik Rata-Rata Delay 

Berdasarkan gambar dari grafik diatas nilai 

rata-rata delay dari media transmisi wired lebih 

kecil jika dibandingkan dengan media transmisi 

wireless dan wired-wireless. 

4.2.1.2 Analisa Jitter 

Berikut adalah gambar 4.3 mengenai 

pengukuran jitter.  

 

Gambar 4. 3 Grafik Rata-Rata Jitter  

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa jitter 

antar ketiga media transmisi berada pada kriteria 

bagus. Jika dilihat dari hasil pengujian tersebut nilai 

jitter terbaik adalah dari media transmisi wired 

karena nilai jitter yang dihasilkan adalah lebih kecil 

dari media transmisi wireless dan wired-wireless. 

Semakin kecil nilai jitter yang dihasilkan maka 

komunikasi akan berjalan bagus. 

4.2.1.3 Analisa Throughput 

Berikut adalah gambar 4.4 mengenai 

pengukuran throughput.  

 

Gambar 4. 4Grafik Rata-Rata Throughput  

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai 

throughput antar ketiga media transmisi berada 

pada kriteria yang sangat bagus. Berdasarkan nilai 

throughput yang diperoleh media transmisi wired 

lebih bagus dibandingkan dengan media transmisi 

wired dan wired-wireless. 

4.2.1.4 Analisa Packet Loss 

Berikut adalah gambar 4.5 mengenai 

pengukuran packet loss.  

 

Gambar 4. 5 Grafik Rata-Rata Packet Loss  

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa 

packet loss dari kedua media transmisi wired dan 

wired-wireless berada pada kriteria yang sangat 

bagus. Berdasarkan nilai packet loss yang diperoleh 

dapat dilihat bahwa media transmisi wired memiliki 

kualitas yang paling baik dibandingkan media 

transmisi wired-wireless dan wireless. 

4.2.2 Analisa kinerja Raspberry Pi perbandingan 

media transmisi Wired, Wireless dan Wired-

Wireless 

4.2.2.1 Analisa CPU Raspberry Pi 

Berikut adalah gambar 4.6 mengenai 

pengukuran penggunaan CPU Raspberry Pi.  

 

Gambar 4. 6 Grafik Rata-Rata CPU 
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Pada grafik gambar 4.6 dapat dilihat 

bahwa penggunaan CPU pada media transmisi 

wired lebih kecil dibandingkan dengan media 

transmisi wireless dan wired-wireless.  Besar 

kecilnya penggunaan CPU juga dapat dipengaruhi 

oleh aplikasi yang berjalan pada Raspberry Pi 

tersebut. 

4.2.2.2 Analisa memori Raspberry Pi 

Berikut adalah gambar 4.7 mengenai 

pengukuran penggunaan memori Raspberry Pi. 

 

Gambar 4. 7Grafik Rata-Rata memori 

Berdasarkan grafik gambar 4.7 bahwa 

penggunaan memori pada media transmisi wired, 

wireless dan wired-wireless bernilai sama. 

5. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisa yang didapatkan terhadap data pengujian 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian QoS delay menunjukkan 
bahwa perbandingan dari media transmisi 

wired memiliki delay 117.851 ms yang lebih 

baik dari wired-wireless dengan delay 

123.556 ms dan media transmisi wireless 

dengan delay 1049.44 ms.  

2. Hasil pengujian QoS jitter menunjukkan 

bahwa perbandingan dari media transmisi 

wired memiliki jitter 5.796 ms yang lebih 

baik dari wired-wireless dengan jitter 6.041 

ms dan media transmisi wireless dengan 

jitter 13.892 ms. 

3. Hasil pengujian QoS throughput 

menunjukkan bahwa perbandingan dari 

media transmisi wired memiliki throughput 

962.861 kbps yang lebih baik dari wireless 

dengan throughput 958.334 kbps dan media 
transmisi wired-wireless dengan throughput 

950.228 kbps. 

4. Hasil pengujian QoS packet loss 

menunjukkan bahwa perbandingan dari 
media transmisi wired memiliki packet loss 

0.38% yang lebih baik dari wired-wireless 

dengan packet loss 0.67% dan media 

transmisi wireless dengan packet loss 3.02%.  

5. Hasil pengujian kinerja CPU Raspberry Pi 

menunjukkan bahwa perbandingan dari 

media transmisi wired penggunaan CPU 

8.33% yang lebih baik dari wireless dengan 

penggunaan CPU 8.40% dan media transmisi 

wired-wireless dengan penggunaan CPU 

8.47%. 

6. Hasil pengujian kinerja memori Raspberry Pi 

menunjukkan bahwa penggunaan memori 

untuk setiap media transmisi bernilai sama 

yaitu 59.33%. 

7. Berdasarkan hasil pengujian media transmisi 

wired merupakan media transmisi yang baik 

dibandingkan media transmisi wireless dan 

wired-wireless. 

6. Saran 

Berikut saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
perbandingan terhadap kualitas suara dan 

kinerja server dengan server mini PC 

lainnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

perbandingan terhadap kualitas suara dengan 

basis IPv4 dan IPv6. 
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Abstrak  –  Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau, dipromosikan untuk disewakan lewat brosur 2D tahun 

2014. Keterbatasan media promosi yang ada membuat informasi tentang Gedung Serba Guna beredar sebatas 

pembicaraan dilingkungan masyarakat. Dari permasalahan yang ada, dibangun sebuah alternatif media promosi 

berupa simulasi interior Gedung Serba Guna menggunakan teknologi virtual reality berbasis web. Tujuannya 

untuk memudahkan calon customer melihat fasilitas Gedung Serba Guna melalui web browser pada komputer 

dengan internet, tanpa perlu datang langsung ke Gedung Serba Guna. Halaman web simulasi dibuat menyerupai 

suasana dan keadaan aslinya dengan interior yang sudah tertata berdasarkan tema acaranya. Teknologi virtual 

reality berperan untuk mempresentasikan suasana seperti keadaan nyatanya dalam lingkungan 3D, yang di-

rendering pada web browser menggunakan teknologi WebGL. Halaman WebGL yang dimuat, diunduh terlebih 

dahulu menggunakan koneksi internet. Secara fungsional, web berjalan dengan baik, berdasarkan ISO/EIC 9126 

diketahui nilai fungsionalitasnya sebesar 0.933. Berdasarkan pengujian kepada pengelola gedung, alternatif 

media promosi ini lebih informatif dan menarik dibandingkan dengan media promosi yang ada sebelumnya. 

Hardware yang digunakan untuk menjalankan simulasi, mempengaruhi waktu respon pergerakan. Simulasi 

interior Gedung Serba Guna ini adalah alternatif media promosi yang efektif menurut EPIC model. Secara 

usabilitas pada ISO/EIC 9126, simulasi interior Gedung Serba Guna dapat dioperasikan, dipahami dan dipelajari 

dengan baik.   

 

Kata Kunci : Simulasi Virtual reality, Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau, WebGL 

  

Abstract - Since 2014, Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau promoted using 2D brochure. Limitations of 

media promotion impact to the spread which become limited. Based on the problem, an alternative media 

promotion for Gedung Serba Guna using web-based virtual reality technology is needed. The alternative of media 

promotion can help customers to know about the facility only by a website. Website simulation of Gedung Serba 

Guna representation the real interior condition and atmosphere of building that has been arranged based on the 

theme of the event. Virtual reality technology present the atmosphere as a reality in 3D environments, which is 

rendering on web browsers using WebGL technology. To load WebGL page, the component of simulation must 

be download first with internet. Depends on ISO / EIC 9126, website functionality value is 0.933. It means all of 

the website functional runs well. Based on interview with head officer of Gedung Serba Guna, this alternative 

media campaign using website simulation is more informative and interesting than 2D brochure. The hardware 

used to run simulation, affect the movement response time. The web-based simulation of Gedung Serba Guna 

interior is an effective advertisement, based on EPIC model. According to ISO/EIC 9126 usability metric, this 

simulation can be operated, understood and studied correctly. 

  
Keywords: Virtual Reality simulation, Gedung Serba Guna of Politeknik Caltex Riau, WebGL 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau diresmikan 

sejak 2013, berdasarkan wawancara oleh manajer aset 

yang bertindak sebagai pengelola Gedung Serba Guna, 

tujuan dari didirikannya Gedung Serba Guna ini adalah 

untuk menampung wisudawan yang jumlahnya sudah 

tak bisa ditampung lagi pada aula utama kampus 

Politeknik Caltex Riau pada tahun 2011. Aula utama 

Gedung Serba Guna mulai menjadi daya tarik 

masyarakat untuk mengadakan perhelatan, seperti 

resepsi pernikahan, perpisahan sekolah, seminar dan 

acara kampus yang bersifat akademik maupun non 

akademik. Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau 

memiliki keunggulan berupa lahan parkir yang luas, 

kapasitas mencapai 1500 orang serta gedung yang 

masih terbilang baru menjadi daya tarik tersendiri. 

Semua keunggulan dan fasilitas Gedung Serba Guna 

dapat calon customer ketahui dengan datang langsung 

ke lokasi. Jika ingin melihat aula utama dalam dekorasi 

suatu acara, calon customer harus datang langsung saat 

acara tersebut sedang berlangsung. Media promosi 

yang pernah ada berupa brosur 2D dimana 

menampilkan beberapa gambar bagian gedung. 

Pengelola gedung mengatakan bahwa hingga saat ini, 

informasi tentang Gedung Serba Guna tersebar sebatas 

pembicaraan dikalangan masyarakat. Harapan dari 

pengelola gedung, adanya media promosi berbasis web 

yang dapat membantu memperkenalkan dan 
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memberikan informasi terbaru tentang Gedung Serba 

Guna. 

Teknologi virtual reality saat ini sedang populer dan 

banyak dikembangkan untuk berbagai simulasi. 

Teknologi ini menjadi pilihan karena memiliki 

keunggulan yang dapat menyajikan representasi suatu 

lingkungan dalam tiga dimensi, yang bisa dilihat dari 

tiap sudut pandang yang berbeda pada objeknya. 

Simulasi dengan teknologi ini membuat calon customer 

berinteraksi dengan dunia tiruan dalam bentuk 

visualisasi realitas 3D dan dapat merasakan suasana 

seperti realitasnya. 

Kemampuan dari teknologi virtual reality saat ini mulai 

diterapkan pada penelitian diberbagai bidang. Pada 

bidang transportasi, teknologi ini dijadikan media 

dalam penerapan dalam simulasi berkendara. Untuk 

bidang pariwisata, simulasi dijadikan media dalam 

simulasi pengenalan objek museum secara interaktif. 

Beberapa penerapan tersebut menjadi pertimbangan 

dalam penggunaan teknologi virtual reality pada 

penelitian ini. 

Alternatif media promosi yang diharapkan dapat 

mempresentasikan dekorasi gedung seperti aslinya, 

tanpa harus datang ke lokasi saat sedang ada perhelatan 

yang berlangsung. Dengan teknologi virtual reality, 

alternatif media promosi dapat menghidupkan suasana 

desain dekorasi interior aula utama Gedung Serba Guna 

seperti nyata. Sedangkan simulasi interior Gedung 

Serba Guna yang berbasis web, dapat mempermudah 

calon customer melakukan pengaksesan dimanapun 

dan kapanpun. 

Analisa yang didapatkan seputar Gedung Serba Guna 

didasari dari wawancara yang telah dilakukan kepada 

pengelola Gedung Serba Guna. Dari analisa 

permasalahan yang ada, maka dibangunlah sebuah 

aplikasi web sebagai alternatif media promosi yang 

menjadi judul proyek akhir ini yaitu “Simulasi Interior 

Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau 

Menggunakan Teknologi Virtual reality Berbasis 

Web”. Rancangan dari lingkungan aula utama Gedung 

Serba Guna beserta dekorasinya dalam bentuk 3D dan 

menggunakan Blender sebagai perangkat lunak 

pemodelannya serta, untuk penarapan virtual reality 

menggunakan Unity3D. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

Pada penelitian terdahulu, dibangun aplikasi virtual 

reality untuk menvisualisasikan rumah sakit Graha 

Amerta Surabaya, dalam bentuk virtual environment 

[1]. Aplikasi ini memberikan perkenalan rute 

perjalanan menuju rumah sakit dan visualisasi dari 

ruangan tertentu. Rute yang diberikan memanfaatkan 

algoritma Dijkstra, untuk mencari jalan alternatif 

terpendek menuju rumah sakit. Pergerakan kamera 

menggunakan third person controller. Aplikasi ini 

berjalan mobile device, membuat pemodelan 3D objek 

menggunakan konsep low poly yang dapat 

meminimalkan penggunaan poligon pada perancangan 

objek 3D. 

Rancang bangun suatu media promosi untuk 

perumahan dalam bentuk 3D menggunakan teknologi 

virtual reality [2]. Dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa, pemilihan media promosi 

berupa aplikasi web multimedia virtual reality dapat 

menambah pengalaman baru bagi calon customer. 

Serta dapat melakukan beberapa perbandingan untuk 

menentukan pilihan rumah yang tepat. Dalam website 

online, media promosi ini mengatasi masalah 

kunjungan dan dapat menghemat waktu dan jarak 

tempuh calon customer. Aplikasi dapat berinteraksi 

dengan pengguna untuk menjelajahi contoh bangunan 

type minimalis modern yang ditawarkan serta ruangan-

ruangan dari segala penjuru. 

Aplikasi “Museum Virtual Interaktif Ranggawarsita” 

menggunakan teknologi desktop virtual reality [3]. 

Adapun tujuan pengembangan untuk memperkenalkan 

objek museum dengan lebih menarik dan interaktif, 

serta mengetahui respon dari para pengunjung maupun 

para ahli tentang pengembangan yang dilakukan. 

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan third person 

controller. Bahasa pemodelan yang digunakan untuk 

menampilkan objek 3D pada web adalah VRML 

(Virtual reality Modelling Language). Pergerakan 

karakter orang ketiga pada simulasi, menggunakan 

mouse dan keyboard. Pengguna dapat berinteraksi 

dengan objek museum dan mendapatkan informasi 

tentang benda museum Ranggawarsita. 

 

2.1. Simulasi 

Simulasi adalah metode mempresentasikan atau 

menggambarkan suatu tiruan objek maupun tindakan 

atau sistem yang mirip dengan relitasnya [4]. 

Simulasi memungkinkan penggunanya mengalami 

representasi dari pengalaman yang nyata dengan 

tujuan berlatih, belajar, evaluasi, pengujian atau 

mendapatkan pemahaman tentang sistem atau 

perbuatan manusia. 

 

2.2. Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau  
Gedung Serba Guna Politeknik Caltex Riau mulai 

dipromosikan pada brosur 2D tahun 2014. Gedung ini 

memiliki daya tampung hingga 2000 orang. Selain 

untuk acara kampus, Gedung Serba Guna 

dikomersilkan pada hari tertentu. Interior gedung 

didesain khusus untuk dapat digunakan sebagai balai 

pertemuan maupun pernikahan.  

2.3. Virtual Reality 
Realitas maya atau sering disebut virtual reality adalah 

teknologi dimana penggunanya dapat berinteraksi pada 

suatu lingkungan tiruan yang disimulasikan oleh 

komputer atau disebut sebagai computer simulated 

environtment, adalah suatu lingkungan yang hanya ada 

dalam imajinasi [3]. Penggunanya dapat berinteraksi 

dengan perangkat input seperti keyboard dan mouse 

atau perangkat elektronik pendukung virtual reality 

lainnya seperti kacamata dan sarung tangan. 

Konsep dasarnya sendiri, virtual reality ini mencoba 

membuat sebuah dunia semu dalam ruang tiga dimensi 

pada komputer. Dunia virtual ini dibuat semirip 
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mungkin dengan kenyataannya untuk 

mempresentasikan keadaan yang sebenarnya. Virtual 

reality pada proyek akhir kali ini berbentuk simulasi 

VR. 

 

2.4. HTML5 

Hypertext Markup Language version 5 (HTML5) 

merupakan sebuah bahasa markah untuk mengatur 

isi dari web secara terstruktur. Dimana bahasa ini 

mendukung teknologi WebGL untuk menampilkan 

grafis 3D. 

 

2.5. WebGL 
WebGL merupakan teknologi web yang 

memungkinkan menampilkan grafis 3D pada browser 

tanpa menggunakan plug-in. Untuk pemanggilannya, 

digunakan Application Programming Interfaces (API) 

JavaScript dimana menampilkan grafis 3D kedalam 

browser internet secara sederhana dan efisien dengan 

menggunakan elemen canvas HTML5 [5]. 

 

2.6. ISO/EIC 9126 
ISO/EIC 9126 adalah salah satu standarisasi 

internasional untuk pengujian kualitas perangkat lunak 

yang dibangun oleh International Organization for 

Standardization (ISO) dan IEC (International 

Electrotechnical Commission). Standar ini berperan 

sebagai pedoman pengukuran kualitas perangkat lunak 

berdasarkan karakteristiknya.  

Faktor kualitas eksternal yang digunakan pada 

pengujian proyek akhir ini yaitu usabilitas dan 

fungsionalitas. 

 

2.6. EPIC Model 
Media adalah alat/sarana untuk komunikasi. Media 

promosi merupakan sarana untuk mengkomunikasikan 

suatu produk, jasa dan lainnya. EPIC Model [6], adalah 

salah satu alat ukur efektifitas ikaln dengan pendekatan 

peneliti pemasaran terkemuka dunia. Mencakup dari 

empat dimensi yaitu: empati, persuasi, dampak dan 

komunikasi (Empathy, Persuation, Impact dan 

Commmunication). Berikut penjelasannya: 

1. Dimensi empati adalah keadaan mental yang 

membuat seorang mengidentifikasi dirinya atau 

merasa dirinya pada keadaan perasaan atau 

pikiran yang sama dengan orang atau kelompok 

lain.  

2. Dimensi persuasi adalah perubahan kepercayaan, 

sikap, dan keinginan berprilaku yang disebabkan 

suatu komunikasi promosi. 

3. Dimensi dampak yang diinginkan dari hasil suatu 

media promosi adalah jumlah pengetahuan 

produk yang dicapai konsumen melalui tingkat 

keterlibatan konsumen dengan produk atau proses 

pemilihan. 

4. Dimensi komunikasi memberikan informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat 

pesan utama yang disampaikan dan pemahaman 

konsumen. 

 

Rumus mencari nilai EPIC rate untuk masing-masing 

dimensi ditunjukan pada persamaan (1). 

 

𝑋 =  
∑ 𝑓𝑖. 𝑤𝑖

𝑓𝑖
 (1) 

Keterangan: 

X = rata-rata berbobot dimensi EPIC 

fi = frekuensi ke-i 

wi = bobot ke-i 

 

Sedangkan untuk mencari rentang skala yang berguna 

sebagai acuan keputusan pada kriteria media adalah 

sebagai berikut [6]: 

 

Tabel 1. Rentang Skala Keputusan EPIC Model 

Kriteria Rentang Skala 

Sangat Tidak Efektif 1.00 – 1.08 

Tidak Efektif 1.81 – 2.60 

Cukup Efektif 2.61 – 3.40 

Efektif 3.41 – 4.20 

Sangat Tidak Efektif 4.21 – 5.00 

 

Untuk mencari kumulatif EPIC rate dari suatu media 

promosi guna mengukur efektifitasnya, digunakan 

persamaan (2). 

 

𝐸𝑃𝐼𝐶 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝑋𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖 + 𝑋𝑝𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖 + 𝑋𝑑𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 + 𝑋𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

4
 (2) 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut ini dijelaskan perancangan, implementasi dan 

pengujian beserta analisa dari simulasi interior Gedung 

Serba Guna Politeknik Caltex Riau, menggunakan 

teknologi virtual reality berbasis web. 

3.1. Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem menggambarkan keseluruhan 

struktur software yang terlibat dalam proyek akhir ini, 

dimana menjelaskan integritas secara konseptual 

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem 

 

Berdasarkan Gambar 1, calon customer dapat melihat 

simulasi interior Gedung Serba Guna melalui web 

browser yang kompatibel. Dimana diperlukan internet 

untuk mengunduh komponen-komponen simulasi 

beserta website pada server. 
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3.2. Blok Diagram 
Blok diagram menggambarkan tahapan yang 

dilakukan dalam pengerjaan simulasi interior gedung 

serba guna Politeknik Caltex Riau menggunakan 

virtual reality berbasis web. Blok diagram simulasi 

interior terlihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Blok Diagram 

 

3.3. Implementasi Aplikasi Berbasis Web 
Pemodelan Gedung Serba Guna Politeknik Caltex 

Riau yang menggunakan Blender 2.78a, meliputi 

pemodelan interior dasar gedung dan interior khusus 

untuk 4 jenis acara. Pemodelan interior berdasarkan 

referensi foto yang diambil saat gedung dalam 

dekorasi acara khusus, yaitu acara pernikahan, 

seminar, festival musik dan job fair. Pemodelan 

gedung dapat terlihat pada Gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4.Pemodelan Gedung Serba Guna 

Model dari interior Gedung Serba Guna Politeknik 

Caltex Riau dipindahkan ke Unity3D untuk diberikan 

pengontrolan kamera, notifikasi berupa penjelasan 

area dan teksture pada objek yang memiliki tekstur. 

Pengaturan pencahayaan, animasi dan suara latar 

ditambahkan untuk memunculkan suasana gedung 

seperti aslinya. Setiap dekorasi simulasi interior, 

terdapat pada satu scene pada proyek di Unity3D. 

Untuk membuat simulasi dapat dijalankan pada web 

browser, setiap scene simulasi di build dengan pilihan 

platformnya adalah WebGL. Setelah di-build maka 

tercipta file index.html beserta direktori yang 

dibutuhkan. 

 
Gambar 5. Antarmuka website simulasi interior Gedung 

Serba Guna 

 

Pada Gambar 5 terlihat antarmuka halaman web yang 

berisi simulasi interior Gedung Serba Guna. Halaman 

website berisi informasi tambahan seputar Gedung 

Serba Guna. 
 

 
Gambar 6. Antarmuka simulasi virtual reality 

 

Pada Gambar 6 terlihat simulasi virtual reality 

interior Gedung Serba Guna pada web. Penerapan 

teknologi WebGL digunakan untuk menampilkan 

grafis 3D dengan me-render objek yang dimunculkan 

dalam browser. WebGL ini adalah bagian dari 

teknologi HTML5. Pengaksesan website dilakukan 

dengan pendekatan client-based rendering dimana 

unsur-unsur yang ditampilkan pada setiap scene 

diunduh pada server. Untuk menampilkan gambar 

pada website, dilakukan secara lokal yaitu dengan 

mengandalkan hardware grafis dari pengguna. 

Pengguna dapat melakukan perjalanan maya tanpa 

harus berada langsung di Gedung Serba Guna, untuk 

mendapatkan gambaran tentang suasana gedung. 
 

3.4. Hasil Pengujian dan Analisa 

Pengujian penelitian ini menggunakan blackbox 

testing. Terdapat kasus uji usabilitas, kasus uji response 

time dan kasus uji efektifitas media promosi. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Funsionalitas 

Form Uji 
Jumlah 

Uji 

Jumlah 

Valid 

Halaman Beranda 15 15 

Halaman Menu Simulasi 

VR 

10 10 
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Halaman Simulasi VR 

Interior Pernikahan 

7 6 

Halaman Simulasi VR 

Interior Seminar 

7 6 

Halaman Simulasi VR 

Interior Femic 

7 6 

Halaman Simulasi VR 

Interior Job Fair 

7 6 

Halaman Login Admin 5 5 

Halaman Admin 2 2 

 

Berdasarkan Tabel 2, fungsionalitas website secara 

keseluruhan telah berjalan dengan baik. Dengan 

menggunakan standar ISO/EIC 9126. Perhitungan 

nilai fungsionalitas menggunakan rumus pada 

persamaan (3). 

X = 1 - A/B   

X = 1 – 4/60 (3) 

X = 0.933  

 

Keterangan: 

X = Nilai fungsionalitas 

A = Jumlah fungsi yang tidak valid 

B = Jumlah seluruh fungsi 

 

Berdasarkan persamaan (3), dapat bahwa nilai 

fungsionalitas website ini adalah 0.933. Semakin 

dekat dengan 1 maka fungsionalitasnya semakin baik. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Response time Pergerakan 

Simulasi Berdasarkan Perangkat 

No Simulasi 

Rata-rata waktu(detik) 

Laptop 

1 

Laptop 

2 

Laptop 

3 

1 Interior 

pernikahan 
0.82 0.40 0.87 

2 Interior 

seminar 
0.78 0.38 0.87 

3 Interior 

FEMIC 
0.80 0.42 0.82 

4 Interior job 

fair 
0.65 0.34 0.88 

Rata-rata 0.76 0.39 0.86 

Spesifikasi hardware berpengaruh pada saat 

menjalankan simulasi interior Gedung Serba Guna. 

Berdasarkan pengujian response time yang terlihat 

pada Tabel 3, pergerakan menggunakan laptop 2 

adalah yang tercepat dibandingkan dengan dua laptop 

uji lainnya. Adapun spesifikasi dari laptop 2 yaitu 

processor Intel Core i7, VGA NVIDIA GTX 930M 

dan memori 12 GB. 

Tabel 4. Hasil Rata-Rata Response time Memuat Simulasi 

No Parameter 
Koneksi 130 

Mbps 

Koneksi 

72 Mbps 

 1 Memuat simulasi 

pernikahan 
120.75 327.45 

 2 Memuat simulasi 

seminar 
110.56 417.05 

 3 Memuat simulasi 

FEMIC 
86.93 317.31 

 4 Memuat simulasi job 

fair 
82.00 367.09 

Rata-rata 100.06 357.23 

Kecepatan internet berpengaruh pada waktu yang 

dibutuhkan untuk memuat sebuah halaman WebGL 

simulasi interior Gedung Serba Guna. Hal ini terlihat 

pada Tabel 4, dimana rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk memuat sebuah halaman dengan koneksi 130 

Mbps adalah 100.06. Sedangkan dengan kecepatan 

koneksi 72 Mbps, simulasi dimuat dalam waktu 

357.23 detik. Memuat halaman simulasi interior 

Gedung Serba Guna, berpengaruh pada kecepatan 

internet. Karena teknologi WebGL mengunduh 

seluruh komponen objek 3D yang ada pada simulasi 

terlebih dahulu, sebelum web browser memuat 

simulasi dan pengguna dapat menjalankan simulasi. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Usabilitas 

Faktor Kualitas Usabilitas Nilai 

Understandability X 

Fungsi pada simulasi interior virtual 

reality Gedung Serba Guna dapat 

dipahami calon customer setelah 

membaca panduan  

1 

Learnability Waktu 

Waktu yang dibutuhkan pengguna 

simulasi interior virtual reality Gedung 

Serba Guna, mulai dari belajar memahami 

fungsi hingga dapat menjalankan simulasi 

23.25 detik 

Operability X 

Fungsi pada simulasi interior virtual 

reality Gedung Serba Guna mudah 

dipahami 

1 

Attractiveness Persentase 

Seberapa atraktif atau menariknya 

simulasi interior virtual reality Gedung 

Serba Guna ini? (Kuesioner) 

70% 

Untuk faktor kualitas understandability, rumus 

mencari X = A/B. Fakto kualitas operability memiliki 

rumus X = 1 – A/B. Sedangkan learnability 

menggunakan perhitungan waktu sebagai nilai X dan 

faktor kualitas attractiveness menggunakan 

perhitungan kuesioner dengan skala likert. 

Tabel 5 merupakan hasil pengujian simulasi interior 

Gedung Serba Guna dengan teknik observasi. Nilai X 

yang didapat berdasarkan pada test case faktor 

kualitas usabilitas. Berdasarkan pengujian usabilitas, 

diketahui bahwa simulasi interior Gedung Serba Guna 

dapat dipahami, dipelajari, dan dioperasikan dengan 

baik. Menurut 30 responden, sebanyak 70% 

menyatakan setuju bahwa simulasi interior Gedung 

Serba Guna atraktif dan menarik.  

Pada penelitian ini, terdapat 120 orang yang dipilih 

secara acak sebagai sampel pengujian efektifitas 

media promosi menggunakan EPIC model. Acuan 
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untuk menentukan besar sampel [7], berikut 

acuannya: 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 

adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel 

(pria/wanita, anak/dewasa, dsb), ukuran sampel 

minimum 30 untuk tiap kategori adalat tepat. 

3. Dalam penelitian multivariate, ukuran sampel 

sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel 

dalam penelitian. 

4. Untuk penelitian ekspreimental sederhana dengan 

kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang 

sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel 

kecil antara 10 sampai dengan 20. 

 

Berdasarkan acuan diatas, ukuran sampel harus 10 

kali lebih besar dari jumlah variable penelitian. 

Jumlah variable penelitian adalah 12 pernyataan 

dalam bentuk kuisioner. Sehingga 120 orang 

merupakan jumlah yang cukup untuk digunakan 

sebagai sampel pengolahan data. 

Tabel 6. Frekuensi Responsen Kuesioner Efektifitas Media 

Promosi 

No 

Frekuensi Responden 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

EMPATHY (empati) 

1 2 2 13 63 40 

2 2 2 17 56 43 

3 2 2 22 42 52 

PERSUATION (persuasi) 

4 11 7 28 48 26 

5 2 2 23 65 28 

6 2 2 17 62 37 

IMPACT (dampak) 

7 2 6 8 67 37 

8 2 0 15 62 41 

9 4 0 21 57 38 

COMMUNICATION (komunikasi) 

10 2 7 22 49 40 

11 2 0 23 53 42 

12 2 2 17 55 44 

Simulasi virtual reality interior Gedung Serba Guna 

Politeknik Caltex Riau berbasis web ini, merupakan 

alternatif media promosi. Untuk mengukur efektifitas 

web simulasi ini, digunakan alat ukur berupa EPIC 

model. EPIC model memiliki 4 dimensi dasar yaitu 

Empathy, Persuation, Impact dan Communication. 

Pengujian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan 

pada 120 orang responden. Berikut ditunjukkan pada 

Tabel 6, persentase frekuensi responden terhadap 12 

pernyataan yang mengarah kepada keempat dimensi 

EPIC model. 

Berdasarkan Tabel 6, dilakukan perhitungan mencari 

nilai EPIC rate dari masing-masing dimensi, yang 

kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai 

kumulatif EPIC rate. Perhitungan nilai efektivitas 

alternatef media promosi Gedung Serba Guna, 

ditunjukan pada persamaan (4). 

𝐸𝑃𝐼𝐶 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
4.12 + 3.87 + 4.10 + 4.07

4
= 4.04 (4) 

Berdasarkan perhitungan dengan EPIC model pada 

persamaan (4), alternatif media promosi berupa 

simulasi interior Gedung Serba Guna, dinilai efektif 

sebagai media promosi. Adapun nilai dari 

efektivitasnya sebesar 4.04 yang berada pada rentang 

skala 3.41 – 4.21. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa 

simulasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap 

pengelola Gedung Serba Guna Politeknik Caltex 

Riau, alternatif media promosi ini lebih informatif 

dan menarik dibandingkan media promosi 

sebelumnya. 

2. Berdasarkan pengujian efektifitas media promosi 

menggunakan model EPIC (Empathy, Persuation, 

Impact, Communication), alternatif media 

promosi Gedung Serba Guna ini efektif sebagai 

media promosi, dengan EPIC rate sebesar 4.04. 

3. Secara fungsionalitas, website simulasi interior 

ini berjalan baik dengan nilai fungsionalitas 

sebesar 0,933. 

4. Berdasarkan pengujian response time, spesifikasi 

hardware yang digunakan mempengaruhi 

jalannya pergerakan simulasi. Spesifikasi 

perangkat yang baik berdasarkan pengujian ini 

yaitu dengan prosessor Intel Core i7, VGA 

NVDIA GTX 930M dan memori 12.0 GB. 

5. Response time pergerakan pada simulasi pada 

Google Chrome, lebih baik dibandingkan browser 

Mozilla Firefox dengan kecepatan internet yang 

sama yaitu 130 Mbps. Kecepatan internet 

berpengaruh dengan durasi waktu yang 

dibutuhkan untuk memuat simulasi. 

6. Berdasarkan pengujian usabilitas, dengan standar 

ISO/EIC 9126. Diketahui bahwa calon customer 

mampu memahami, mempelajari dan 

mengoperasikan simulasi dengan baik.  

 

DAFTAR REFERENSI 

 
[1] Basori, A. H. (2007). Simulasi Virtual reality pada Rumah Sakit 
Graha Amerta Surabaya. TELKOMNIKA, 193-198. 

 

[2] Nugraha, S. N., & Kurniawan, A. (2014). Rancang Bangun 3D 
Virtual reality untuk Promosi Perumahan Berbasis Online. 

SEMNASTEKNOMEDIA, 4(1), 25-26. 

 
[3] Vidiardi, Servasius (2015). Pengembangan Museum Virtual 

Interaktif Menggunakan Teknologi Desktop Virtual reality pada 

Museum Ranggawarsita. Skripsi Pendidikan Teknik Informatika dan 

436



Komputer, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas 
Negeri Semarang. 

 

[4] Maria, Anu. (1997). Introduction to Modeling and Simulation. 
Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference, 7-8. 

[5] Syachbana & Akib, Zulkarnain. (2014). Perancangan website 

menggunakan responsive web design. Jurnal Sigmata, 2(1), 24-25. 
 

[6] Ham, Tita. Gracella (2014). Pengukuran Efektivitas Media 
Promosi dengan Pendekatan EPIC Model. Skripsi Program Studi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas 

Sanata Dharma. 
 

[7] Sekaran, U. (1992). Research Methods for Business: A Skill-

Building Approach (2nded). New York: John Wiley & Sons, Inc. 
  

 

437



ALAT BANTU TERAPI PASCA STROKE BAGIAN KAKI 
 

Andreas Dwi Putra1), Intan Oktaviani2), Putri Madona, S.S.T., M.T3),  
Elva Susianti, S.S.T., M.T4) 

 
1) Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: 

andreas14te@mahasiswa.pcr.ac.id 
2) Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: 

intan14te@mahasiswa.pcr.ac.id 
3) Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: dhona@pcr.ac.id 
4) Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: elva@pcr.ac.id 

Abstrak - Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau 
pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian pada sebagian area di otak. Banyaknya pasien penderita 
stroke menyebabkan menumpuknya antrian untuk melakukan terapi secara rutin di rumah sakit , selain itu faktor 
biaya juga menjadi kendala keluarga pasien dalam proses rehabilitasi karena biaya  terapi yang mahal, alat 
terapi mandiri yang dijual dengan harga mahal, tidak sinkron-nya jadwal terapi pasien dengan jadwal aktivitas 
keluarga pasien.  Alat ini digunakan untuk mempermudah penderita stroke dalam melakukan rehabilitasi di 
rumah. Kontroler utama yang digunakan adalah Arduino Mega.Pengaturan kecepatan motor menggunakan 
metode PWM (pulse with modulation). Saat tanpa beban kecepatan yang didapat pada PWM penuh adalah 
197.3 dan PWM 200 adalah 159.6 rpm. Ketika dibebani rata-rata kecepatan saat PWM penuh 190 rpm dan 
PWM 200 menghasilkan kecepatan 150 rpm. Hal ini menandakan motor Power Window adalah motor yang 
cocok karena kecepatan motor stabil. Pada pergelangan kaki, motor servo dapat menggerakkan engkel kaki 
pengguna dengan sudut refleksi 90̊ sampai 110̊.  

Kata kunci:  Stroke, Terapi, PWM, Arduino Mega, Motor Power Window, Motor Servo 

Abstract - Stroke is a condition that occurs when blood supply to the brain is cut off due to blockage or rupture 
of blood vessels, resulting in death in some areas of the brain. The large number of stroke patients leads to 
queuing of queues for routine therapy at hospitals, in addition to the cost factors also being a constraint of the 
patient's family in the rehabilitation process because of the cost of expensive therapy, self-treated therapy 
devices sold at high prices, the synchronization of patient therapy schedules with the patient's family activity 
schedule. This tool is used to facilitate stroke patients in doing rehabilitation at home. The main controller used 
is Arduino Mega. The speed setting of the motor uses the PWM (pulse with modulation) method. At no load the 
speed obtained at full PWM is 197.3 and PWM 200 is 159.6 rpm. When loaded the average speed when PWM 
full 190 rpm and PWM 200 produce speed 150 rpm. This indicates that the motor Power Window is a suitable 
motor because the motor speed is stable. At the ankle, the servo motor can move the user's axle with a 90̊ to 110̊ 
reflection angle. 

Keywords:  Stroke, Therapy ,PWM, Arduino Mega, Motor Power Window, Servo Motor 

1. Pendahuluan 

 Stroke merupakan suatu penyakit yang 
menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. 
Penderita stroke dianjurkan untuk melakukan suatu 
rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu program 
yang dilakukan untuk memberi kemampuan kepada 
penderita yang mengalami disabilitas fisik ataupun 
penyakit agar mereka hidup atau bekerja 
sepenuhnya sesuai dengan kapasitasnya [1]. 
 Proses rehabilitasi pada umumnya dilakukan 
di rumah sakit. Biasanya, proses menuju rehabilitasi 
tersebut terdapat beberapa kendala. Adapun kendala 
yang berkaitan pada proses menuju rehabilitasi di 
rumah sakit adalah sebagai berikut: Semakin 
banyaknya pasien penderita stroke, sehingga untuk 
melakukan terapi membutuhkan waktu dua atau 

tiga minggu setelah proses pendaftaran; dan Biaya 
terapi yang relatif mahal. 

 Seorang mahasiswa Ohio State University 
yang bernama Erin M. Parsons pernah membuat 
alat terapi pasca stroke bagian kaki dengan judul 
“Control System Design for A Continuous Passive 
Motion Machine”. Alat ini menggunakan motor 
servo sebagai penggerak dan dikontrol oleh 
National Instruments PCI-7340 [2].  

Seorang mahasiswa yang berasal dari 
Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama 
Muhammad Firdan Ashari pernah membuat alat 
terapi untuk bagian pergelangan kaki dan tangan 
yang berjudul “Desain Dan Manufaktur Robot 
Rehabilitasi Pergelangan Tangan Dan Kaki Untuk 
Pasien Pasca Stroke”. Alat terapi tersebut 
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menggunakan motor servo dynamixel MX-64 
sebagai aktuator sedangkan untuk kontrolernya 
menggunakan CM-530 [3]. 

Sementara itu pada penelitian ini, alat terapi 
berfungsi untuk menerapi bagian lutut dan 
pergelangan kaki. Pergerakan terapi bagian lutut 
menggunakan penggerak motor DC berupa power 
window. Sedangkan pergerakan pergelangan kaki 
(engkel kaki) menggunakan motor servo dengan 
tipe RDS3135MG. Kedua penggerak di atas 
dikontrol menggunakan mikrokontroler berupa 
Arduino. 

2. Landasan Teori 

A. Pergerakan yang Dianjurkan Sesuai 
dengan Aturan National Stroke Association 

 
Berikut merupakan beberapa pergerakan yang 

dianjurkan dalam proses terapi pada penderita pasca 
stroke [4]. 

1. Mengontrol pergerakan sendi lutut. 
 

 
Gambar 2. 1 Pergerakan Sendi Lutut [4]. 

 
2. Gerakan memutar pergelangan kaki [5] 

 
Gambar 2.2 Gerakan Memutar Pergelangan Kaki [5] 

 

B.  Motor Power Window 

Power Window banyak digunakan kerena 
memiliki torsi yang tinggi dengan tegangan input 
yang rendah. Tegangan input dikatakan rendah 
karena hanya membutuhkan tegangan sebesar 12-
24vdc. Selain itu, Power Window mempunyai rate 
current 9A,  torque 3 N.m dan No load speed 90 
rpm (80-100).  

 
Gambar 2. 3 Power Window 

C. Motor Servo 

Servo terdiri dari sebuah motor, serangkaian 
gear, potensiometer dan rangkaian kontrol. 

Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas 
sudut dari putaran servo, sedangkan sudut dari 
sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa 
yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. 
Dunia robotika, motor ini sering digunakan untuk 
bagian kaki, lengan atau bagian bagian lain yang 
mempunyai gerakan terbatas dan membutuhkan 
torsi cukup besar [7]. 

 

Gambar 2. 4 Servo 

D. Arduino 

Arduino merupakan sebuah pengendali 
mikrokontroler. Arduino Mega mempunyai 54 pin 
Input/Output, 14 pin PWM, 16 pin Analog, 4 
UARTs, sebuah kristal osilator 16MHz, sebuah 
konektor USB, power jack, ICSP dan tombol reset 
[8]. 

 

Gambar 2. 5 Arduino Mega 
 
E. LeadScrew 

LeadScrew adalah poros berulir yang 
berfungsi mengubah gerakan dengan memanfaatkan 
gaya tekan akibat perputaran ulir sehingga menjadi 
gerakan linier. Prinsip kerja dari LeadScrew 
sebenarnya sama seperti pasangan mur dan baut, 
ketika mur diputar, maka akan didapatkan 
pergerakan linier dari bautnya. Ketika LeadScrew 
berputar, maka slider akan bergerak linear maju dan 
mundur sesuai arah putaran [9].  
 

 

Gambar 2.6 Lead Screw 

F. PWM 

Pulse Width Modulation  (PWM) adalah 
sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang 
dinyatakan dalam bentuk pulsa dalam satu periode. 
Dalam satu periode bisa dihitung nilai dari lebar 
pulsa-nya. Berikut merupakan gambar lebar pulsa 
yang bervariasi [10]. 

439



 

Gambar 2. 7 Variasi Duty Cycle  
 

Duty cycle 100% itu artinya sinyal tegangan 
pengaturan motor dilewatkan seluruhnya. Jika 
tegangan catu daya 12v, maka motor akan 
mendapatkan tegangan 12v. Pada Duty cycle 50%, 
tegangan pada motor hanya 50%  dari total 
tegangan yang ada. Untuk mengetahui nilai dari 
periode dan duty cycle dari suatu pulsa adalah 
sebagai berikut. 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓  (2.1) 

𝐷 =  
 
 x 100%   (2.2) 

Keterangan : 
Ton = Waktu pulsa “High”. 
Toff  = Waktu pulsa “Low”. 
D   = Duty cycle atau lebar pulsa. 

3. Perancangan 

3.1  Blok Diagram Sistem 

Blok diagram sistem ini terdiri dari satu buah 
mode yang terdapat pada Gambar 3.1.  

 
Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem 

3.2 Flowchart Sistem 

 

Gambar 3. 2 Mode Start  
 

 

Gambar 3. 3 Mode Reset 
 

 

Gambar 3. 4 Flowchart Mode1 
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Gambar 3. 5 Flowchart Mode 2 

 

3.3  Desain Mekanik  
 

 
Gambar 3.6 Desain Mekanik 

4. Pengujian dan Analisis 

4.1 Hasil Alat Setelah Dirakit 

 
Gambar 4.1 Hasil Alat Setelah di Rakit 

4.2 Output Pulsa Pada Setiap Mode 
Pergerakan 

 
Gambar 4.2 Output Pulsa Mode 1 

 

 
Gambar 4.3 Output Pulsa Mode 2 

4.3 Duty Cycle Output Pulsa PWM 255 dan 
PWM 200 

 
Gambar 4.4 Output Pulsa PWM 255 

 

𝐷 =  
 
 x 100% 

           𝐷 =  
   

 x 100%  =  100% 

 

 
Gambar 4.5 Output Pulsa PWM 200 

 

𝐷 =  
 
 x 100% 

                 𝐷 =  
   

 x 100% =  80% 
 

Tabel 4. 1 Data Hasil PWM, Duty Cycle, dan RPM. 

 
 

NO 

 
 

PWM 

 
Duty Cycle 

Rata-rata 
Kecepatan 

 
Ton 

 
Toff 

CW 
(rpm) 

CCW 
(rpm) 

1 255 100% 0% 190.45 188.91 

2 200 80% 20% 152.04 150.88 
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4.4 Pengujian Tegangan, Arus, dan Kecepatan 
Putar Motor Power Window 

Tabel 4. 2 Pengujian Tegangan, Arus, dan Kecepatan 
Motor Power Window PWM=255 

Berat Kaki 
(Kg) 

0 2.8
6 

3.
12 

3.
22 

3.
47 

4.7
3 

5.1
2 

Tegangan 
Motor Maju 

(V) 

 
23.
78 

 
23.
79 

 
23.
75 

 
23.
78 

 
23.
74 

 
23.
69 

 
23.
76 

Tegangan 
Motor 

Mundur (V) 

 
23.
69 

 
23.
69 

 
23.
71 

 
23.
70 

 
23.
72 

 
23.
69 

 
23.
70 

Arus Motor 
Maju (A) 

 
1.0
25 

 
1.1
46 

 
1.2
47 

 
1.3
37 

 
1.3
76 

 
1.3
89 

 
1.4
02 

Arus Motor 
Mundur (A) 

 
1.0
37 

 
1.1
71 

 
1.2
13 

 
1.3
21 

 
1.3
43 

 
1.3
51 

 
1.4
04 

Kecepatan 
Maju (rpm) 

191
.2 

190
.7 

190
.7 

190
.5 

190
.2 

190
.1 

189
.8 

Kecepatan 
Mundur 
(rpm) 

189
.4 

189
.2 

189
.2 

189
.1 

188
.8 

188
.6 

188
.2 

 
Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3, dapat 

dianalisa bahwa pada mode satu nilai tegangan 
maju dan tegangan mundur tidak berbeda jauh dan 
stabil berkisar sekitar 23 volt. Nilai arus yang 
tercatat mengalami kenaikan ketika beban yang 
diberikan semakin berat seperti pada saat berat kaki 
2.86 kg nilai arusnya adalah 1,025 A sedangkan 
berat kaki 5.12 kg nilai arusnya adalah 1,402 A. 
Ketika mode dua nilai tegangan dan arus berubah 
drastis. Hal ini disebabkan PWM yang diberikan 
lebih kecil yaitu 200. Nilai tegangan berubah 
menjadi kisaran 18 volt. Arus yang tercatat tidak 
jauh berbeda dibandingkan dengan mode satu, 
namun arus tetap semakin besar saat beban yang 
diberikan semakin berat.  

Tabel hasil pengujian tegangan dan arus 
tersebut menampilkan nilai tegangan dan arus yang 
negatif. Hal itu terjadi karena perubahan polaritas 
dari motor yang diatur dari driver motor. Terdapat 
dua arah, CW (Clock Wise) dan CCW (Counter 
Clock Wise). 

Tabel 4. 3 Pengujian Tegangan, Arus, dan Kecepatan 
Motor Power Window PWM=200 

 
Berdasarkan data kecepatan dari kedua 

tabel di atas, dapat dianalisa bahwa  pada mode satu 
dimana PWM yang diberikan sebesar 255 
menghasilkan kecepatan motor yang stabil  dengan 
rata rata kecepatan yaitu saat maju 190 rpm dan 
saat mundur 188 rpm. Pada mode dua dan 
menghasilkan kecepatan motor yang stabil juga 
dengan kecepatan rata-rata motor yaitu saat maju 
152 rpm dan saat mundur 150 rpm. Kecepatan 
mundur lebih lambat dikarena beban lebih berat 
ketika pergerakan mundur. 

4.5 Pengujian Sudut Refleksi 

Pengujian sudut ini bertujuan untuk 
mengukur berapa sudut yang dihasilkan dari alat 
terapi ini. Dari hasil pengukuran didapat bahwa saat 
posisi kaki lurus sudut refleksinya adalah 180̊  
sedangkan saat posisi tekuk didapat 110̊ .  

 
 

 

Gambar 4.6 Sudut Posisi Kaki Lurus 
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12 
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22 
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Motor 
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8 

Arus Motor 
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1.0
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1.3
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1.3
85 
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Arus Motor 
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Gambar 4.7 Sudut Posisi Kaki Menekuk 

 Pada proses terapi pergelangan kaki tidak 
ada ketentuan sudut yang mengatur, sehingga pada 
proses ini motor servo diasumsikan bergerak 
dengan range 20̊. Sudut refleksi yang kami 
tentukan adalah 90̊ – 110̊ . Penentuan sudut ini 
dilakukan berdasarkan percobaan yang telah 
dilakukan. 

 
Gambar 4.8 Posisi Minimum Motor Servo 

 
Gambar 4.9 Posisi Maksimum Motor Servo 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Kecepatan motor stabil saat dibebani karena 
kecepatan rata-rata yang dihasilkan dengan 
PWM penuh adalah 190 rpm sedangkan saat 
pmw 200 kecepatan rata-ratanya 150 rpm,  

2. Besarnya PWM mempengaruhi kecepatan dan 
tegangan pada motor dimana saat tanpa 255 
nilai kecepatannya adalah 190 rpm dan 
tegangan 23V sedangkan saat PWM 200 
kecepatannya 150 rpm dan tegangan 18V. 

3.  Urutan pergerakan sudah  sesuai dengan aturan    
panduan rehabilitasi pasca stroke, yaitu  
pergerakan lutut dan dilanjutan dengan 
pergerakan engkel kaki. 

5.1 Saran  
Adapun saran untuk kedepannya adalah 

sebagai berikut. 
1. Menambahkan pergerakan yang belum ada 

sesuai dengan panduan rehabilitasi pasca stroke. 
2. Membuat mekanik yang lebih simple sehingga 

mudah dibawa bepergian. 
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Abstrak  –  Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menakutkan bagi perempuan. Berdasarkan 

Globocan/IARC pada tahun 2012, insidens kanker payudara di Indonesia sebesar 40 setiap 100.000 perempuan. 

Jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya 26 kasus kanker payudara setiap 100.000 perempuan. Dikarenakan 

semakin banyaknya dara penderita kanker payudara yang tersimpan, maka data tersebut dapat dipelajari lebih 

dalam untuk memperoleh informasi lebih dari data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

pengelompokkan data kanker payudara untuk mengetahui kanker tersebut masuk dalam kategori jinak atau 

ganas. Penelitian ini menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin sebagai data pembelajarannya. Metode 

klasifikasi K-Nearest Neighbor(K-NN) digunakan dalam penelitian ini dengan hasil akurasi 98,81%.  

 

Kata Kunci : Kanker Payudara, Klasifikasi, K-NN. 
  

Abstract - Breast cancer is a type of cancer that is frightening to women. Based on Globocan / IARC in 2012, 

the incidence of breast cancer in Indonesia is 40 per 100,000 women. This number increased from the previous 

26 cases of breast cancer every 100,000 women. Due to the increasing number of breast cancer patients stored, 

then the data can be studied more deeply to obtain more information from the data. The purpose of this study is 

to classify breast cancer data to find the cancer is in the category of benign or malignant. This study used the 

Breast Cancer Wisconsin dataset as a learning data. The K-Nearest Neighbor (K-NN) classification method was 

used in this study with an accuracy of 98.81%. 

 

Keywords: Breast cancer, Classification, K-NN. 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari 

sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang 

payudara, tidak termasuk kulit payudara dan  

merupakan salah satu penyebab utama kematian 

diakibatkan oleh kanker pada perempuan di seluruh 

dunia. Setiap 2  dari 10.000 perempuan di dunia 

diperkirakan mengalami kanker payudara setiap 

tahunnya [1]. Di Indonesia, estimasi insidens kanker 

payudara sebesar 40 per 100.000 perempuan [2]. 

Angka ini meningkat dari tahun 2002, dengan insidens 

kanker payudara 26 per 100.000 perempuan [2]. 

Estimasi angka kejadian kanker payudara yang cukup 

tinggi tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

perempuan untuk segera memeriksakan diri jika 

terjadi kelainan pada payudara [3]. Salah satu ciri dari 

kelainan payudara adalah tumor. Menurut National 

Breast Cancer Foundation, tumor pada payudara 

diklasifikasikan menjadi tumor payudara jinak 

(Benign Breast Tumor) dan tumor payudara ganas 

(Malignant Breast Tumor/Breast Cancer).   

Dengan adanya data kanker payudara dan 

pengklasifikasiannya, maka dibutuhkan teknologi 

infomasi yang dapat mempermudah pengguna untuk 

memahami dan mempelajari data sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dengan 

berkembangnya teknologi, terdapat berbagai macam 

teknik yang dapat digunakan. Salah satunya ialah 

teknik klasifikasi. 

Teknik klasifikasi sendiri merupakan sebuah metode 

pembelajaran secara terbimbing (Supervised 

Learning). Teknik klasifikasi bertujuan untuk 

memprediksi kelas dari sebuah objek yang kelasnya 

belum diketahui sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang baru. Klasifikasi memiliki prosedur-

prosedur dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Prosedur dalam melakukan klasifikasi akan 

berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan. Pada 

penelitian ini akan menggunakan metode KNN (K 

Nearest Neighbor) dimana metode ini termasuk dalam 

teknik klasifikasi yang digunakan untuk proses 

prediksi kelas dari sebuah objek. Berdasarkan standar 

National Breast Cancer Foundation, kelas dari objek 

akan dibagi menjadi tumor payudara jinak(benign) 

dan tumor payudara ganas(malignant). Hasil yang 

diharapkan dari penerapan ini berupa prediksi kelas 

dari sebuah objek yang disesuaikan dengan standar 

tersebut. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari website “UCI – Machine Learning 

Repository Breast Cancer Winconsin”. Terdapat 11 

atribut dengan 699 data yang dijadikan sebagai data 

latih dalam proses klasifikasi dalam aplikasi yang 

akan dibangun. Berdasarkan jumlah data yang ada, 

diharapkan aplikasi yang akan dibangun ini dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah pasien 

menderita kanker payudara jinak atau ganas sehingga 

dapat membantu pengguna untuk memahami kondisi 

fisik mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menjelaskan prosedur klasifikasi kanker payudara dan 

mendeskripsikan hasil dari klasifikasi kanker 

payudara. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Kanker Payudara 

Kanker Payudara adalah keganasan yang berasal dari 

sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang 

payudara, tidak ternasuk kulit payudara. Kanker 

payudara banyak menyerang wanita, namun tidak 

menutup kemungkinan pria juga dapat terjangkit 

penyakit ini. Penyakit ini oleh World Health 

Organization(WHO) dimasukkan kedalam 

International Classificaion of Disseas(ICD) dengan 

kode nomor 17 [4]. 

 

2.2. Data Mining 
Data Mining atau juga dikenal dengan Knowledge 

Discovery in Database merupakan proses untuk 

mengesktrak atau “menggali” pengetahuan dari 

sekumpulan data yang berukuran besar [5]. Teknik-

teknik data mining umumnya digunakan dalam 

pengoperasian data yang cukup besar dengan tujuan 

untuk mendapatkan pola tersembunyi yang selama ini 

tidak dapat dilihat pada level operasional dan 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

 
2.3. KNN (K-Nearest Neighbor) 

Metode k-NN pertama kali dijelaskan pada awal 

1950-an. Saat  daya komputasi meningkat menjadi 

available, metode ini banyak digunakan dalam 

bidang pengenalan pola. Pengklasifikasi 

ketetanggaan terdekat didasarkan dengan analogi 

dengan membandingkan beberapa attribut yang ada. 

Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan 

objek dengan data lain. K-NN termasuk algoritma 

supervised learning, dimana hasil dari query 

instance yang baru, diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori pada k-NN. Kelas yang 

paling banyak muncul yang akan menjadi kelas 

hasil klasifikasi. 

 

2.4. Confusion Matrix 
Confusion Matrix digunakan sebagai indikasi dalam 

peraturan klasifikasi. Confusion Matrix merupakan 

sebuah metode untuk evaluasi yang menggunakan 

tabel matrix. Pada tabel terdapat dataset yang terdiri 

dari dua kelas, satu kelas dianggap positives dan yang 

lainnya negatives. Evaluasi dengan confusion matrix 

menghasilkan nilai accuracy, error, precision, recall 

dan specificity [6]. 

2.5. K-Fold Cross Validation 
K-fold cross validation adalah salah satu cara atau 

metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata 

keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan 

perulangan dengan mengacak atribut masukan 

sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut 

input yang acak. Set data dibagi menjadi k subset, 

setiap salah satu k subset digunakan sebagai data 

testing dan data k subset lainya menjadi data training. 

Proses testing dan training dilakukan sebanyak n kali. 

Penggunaan jumlah fold terbaik untuk uji validitas, 

dianjurkan menggunakan 10-fold cross validation 

dalam model [7]. 

.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Perancangan Sistem 

HTTP Request

HTTP Response

Client 

Browser
Web Server

Algoritma KNN

Database

 

Gambar  1. Arsitektur Sistem 

Gambar 1 menjelaskan gambaran umum secara fisik 

proses kerja melakukan prediksi, client borwser akan 

melakukan request halaman website untuk melakukan 

prediksi kanker payudara. Web Server berfungsi 

sebagai media untuk memberikan response terhadap 

request yang dilakukan oleh client browser. Di dalam 

web server terdapat sistem pakar yang telah 

diimplementasikan dengan Algoritma K-Nearest 

Neighbor. 

Mempersiapkan 

Data Mentah

Melakukan 

Preproessing Data

Penerapan 

Algoritma K-NN

Memasukkan Data 

Testing
Visualisasi Hasil

  

Gambar  2. Blok Diagram 

Gambar 2 menjelaskan blok diagram pembuatan 

sistem pakar prediksi kanker payudara. Pengerjaan 

dimulai dari mempersiapkan data mentah. Data 

mentah yang diperoleh masih memiliki noise. 

Kemudian dilakukanlah preprocessing data yang 

bertujuan untuk menghilangkan noise yang terdapat 

dalam data. Setelah melakukan preprocessing data, 

maka diperoleh data training yang sudah tidak 

memiliki noise. Kemudian memasukkan data testing 

untuk melakukan prediksi. Setelah data testing di 

masukkan, maka diimplementasikanlah Algoritma K-
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Nearest Neighbor(KNN) yang dapat 

mengklasifikasikan data kedalam kelas jinak atau 

ganas. Selanjutnya hasil dari prediksi akan 

ditampilkan dengan teknik chernoff faces untuk me-

visualisasikan data. 

3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari repository online pada website UCI – 

Machine Learning Repository dengan data Breast 

Cancer Wisconsin. Data berbentuk flat file yang 

terdiri dari 10 atribut dan 1 class, jumlah data yang 

tersedia berjumlah 699 baris. Tipe data yang 

digunakan ialah numerik. Didalam file tersebut berisi 

data dengan dengan rincian yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data Atribut Breast Cancer Wisconsin) 

NO. Nama 

Atribut 

Tipe 

data 

Nilai 

1 ID Numerik Nomor ID 

2 Clump 

Thickness 

Numerik 1-10 

3 Uniformity 

of Cell Size 

Numerik 1-10 

4 Uniformity 

of Cell 

Shape 

Numerik 1-10 

5 Marginal 

Adhesion 

Numerik 1-10 

6 Single 

Epithelial 

Cell Size 

Numerik 1-10 

7 Bare Nuclei Numerik 1-10 

8 Bland 

Chromatin 

Numerik 1-10 

9 Normal 

Nucleoli 

Numerik 1-10 

10 Mitoses Numerik 1-10 

11 Class Numerik 2 untuk Tumor 

Jinak(Benign) 

dan 4 untuk 

Tumor 

Ganas(Maligna

nt) 

 

3.3. Data Cleaning (Pembersihan Data) 

Pada tahap ini, akan dilakukan pembersihan data 

untuk membuang data yang tidak konsisten dan 

bersifat noise dari data yang diperoleh. Pada tahap ini, 

data yang bernilai null atau masih kosong, akan 

dibersihkan dengan cara menghilangkan atau 

membuang objek yang mengandung nilai null atau 

masih kosong dengan menggunakan tools KNIME. 

 

3.4. Data Selection (Seleksi Data) 

Pada tahap ini, akan dilakukan penyeleksian data 

untuk mengurangi data yang tidak digunakan saat 

mengklasifikasikan. Pada data yang sebelumnya 

berjumlah 11 atribut, dan tidak semua dipakai untuk 

mengklasifikasikan kanker. Maka dari itu dilakukan 

penghapusan atribut yang tidak digunakan. Atribut 

yang tidak digunakan adalah atribut id sehingga 

atribut id dihapus. 

 

3.5. Data Transformation (Transformasi Data) 

Pada tahap ini, akan dilakukan transformasi data 

untuk mendapatkan format data yang dapat diolah 

pada sistem. Data nilai kelas memiliki format 2 dan 4, 

format data ini diubah yaitu 2 menjadi jinak(benign) 

dan 4 menjadi ganas(Malignant). 

 

3.6. Perancangan Algoritma K-Nearest Neighbor 

Pada tahap ini, dijelaskan bagaimana tahapan dalam 

melakukan klasifikasi menggunakan algoritma K-

Nearest Neighbor. Adapun tahapan-tahapannya ialah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai K. 

2. Menghitung jarak terdekat dengan euclidean 

distance. 

3. Membandingkan kelas berdasar jumlah 

tetangga. 

4. Mengambil kelas tetangga terdekat. 

 

3.6. Visualisasi Hasil 

Untuk membantu dalam menyampaikan informasi 

kepada pengguna, maka data testing yang dimasukkan 

akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Dari data 

testing tesebut akan ditransformasikan kedalam bentuk 

wajah kartun chernoff faces. 

Tabel 2. Penggabungan Parameter Chernoff Faces 

Bagian Wajah Parameter yang digunakan 

Bentuk Wajah Bentuk Wajah 

Mata Bentuk Mata, Jarak Antar Mata 

Hidung Lebar Hidung, Panjang Hidung 

Mulut 
Panjang Mulut, Lengkung 

Mulut. 

Alis Mata 
Panjang Alis Mata, Kemiringan 

Alis Mata 

 

3.6. Tampilan Antar Muka 

Pada gambar 3 merupakan tampilan halaman awal dari 

aplikasi untuk melakukan prediksi kelas kanker 

payudara. 

 

 
Gambar  3. Halaman Awal 

 

Pada gambar 4 merupakan tampilan halaman prediksi 

dari aplikasi untuk melakukan prediksi kelas kanker 

payudara. Pada halaman prediksi terdapat parameter 

yang harus diisi sesuai dengan data Breast Cancer 

Wisconsin. 
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Gambar  4. Halaman Prediksi 

Pada gambar 5 merupakan tampilan halaman hasil. 

Pada halaman hasil terdapat hasil klasifikasi dalam 

bentuk kelas jinak atau ganas dan visualisasi dari hasil 

dalam bentuk wajah chernoff faces. 

 

 

Gambar  5. Halaman Hasil 

Pada gambar 6 merupakan tampilan halaman 

informasi rumah sakit. Pada halaman informasi rumah 

sakit berisi data nama rumah sakit beserta alamat dan 

nomor telepon dari rumah sakit yang terdaftar. 

 

 

Gambar  6. Halaman Info Rumah Sakit 

Pada gambar 7 merupakan tampilan halaman data 

training. Pada halaman data training berisi data 

training sebanyak 615 data yang digunakan dalam 

melakukan klasifikasi kanker payudara. 

 

 

Gambar  7. Halaman Data Training 

 

 

3.7. Pengujian Akurasi 

Pada gambar 8 merupakan pengujian akurasi 

menggunakan KNIME. Pengujian ini menggunakan 

data training dan data testing hasil pembagian 

data(partitioning) yang dilakukan pada proses 

preprocessing data sebelumnya. Data training yang 

digunakan sebanyak 615 data dan data testing 

sebanyak 84 data. Serta nilai K yang digunakan ialah 

K=20. Akurasi yang didapat sebesar 98,81% dengan 

error rate sebesar 1,19%. 

 

 

Gambar  8. Hasil Akurasi 

3.7. Pengujian K-Fold Cross Validation 

Pada gambar 9 merupakan hasil dari pengujian cross 

validation. Hasil akurasi sebesar 96,26% dan error 

rate sebesar 3,74%. 

 
Gambar  9. Hasil dari cross validation 

 

3.8. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan 

Pada pengujian ini, dilakukan perbandingan terhadap 

penelitian terdahulu yang menggunakan data Breast 

Cancer Wisconsin namun dengan menggunakan 

metode yang berbeda-beda. Dalam melakukan 

perbandingan, digunakan 5 penelitian terdahulu yang 

dibandingkan dengan penelitian saat ini. 
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Tabel 3. Perbandingan dengan penelitian terdahulu 

Urai

an 

Rach

man, 

(2012

)[9] 

Fitria

ni 

(2014

)[10] 

Vinart

i 

(2014

)[11] 

Via 

(2015

)[12] 

Shahu

ra 

(2016

)[13] 

Penel

itian 

saat 

ini 

Met

ode 

SVM NBC 

& PSO 

SBLR NBC RBPN

N 

K-NN 

Akur

asi 

98,1

% 

96,86

% 

98,4% 97,82

% 

93,19

% 

98,81

% 

 

Pada tabel 3 merupakan perbandingan terhadap 5 

penelitian terdahulu yang dibandingkan ialah metode 

yang digunakan dan akurasi yang dihasilkan. 

Berdasarkan tabel 3, metode K-NN memiliki akurasi 

tertinggi terhadap data breast cancer wisconsin 

sebesar 98,81%. 

 

3.8. Analisa Akurasi 

Berdasarkan pengujian akurasi yang dilakukan, 

didapati hasil akurasi sebesar 98,81% dengan error 

rate sebesar 1,19%. Akurasi yang dihasilkan termasuk 

tinggi dikarenakan error rate yang ditemukan hanya 

sebesar 1,19%. Error rate yang terjadi dikarenakan 

pada data testing yang sebanyak 84 data terdapat data 

yang kelasnya malignant namun ketika dilakukan 

klasifikasi dengan algoritma KNN menghasilkan kelas 

benign. 

 

3.9. Analisa K-Fold Cross Validation 

Berdasarkan pengujian dengan 10 fold cross 

validation,  didapati hasil akurasi sebesar 96,26% 

dengan error rate sebesar 3,74%.  

3.10. Analisa Perbandingan Dengan Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan 

Berdasrarkan tabel 3 hasil perbandingan dengan 5 

penelitian terdahulu, penelitian saat ini menggunakan 

algoritma KNN memiliki akurasi tertinggi sebesar 

98,81%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada proses 

perhitungan untuk mengklasifikasikan data breast 

cancer wisconsin menggunakan metode yang berbeda-

beda antara satu sama lain. Selain itu akurasi yang 

dihasilkan juga dipengaruhi oleh jumlah data training 

dan data testing yang digunakan. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem yang dibangun sudah menerapkan prosedur 

dari metode K-Nearest Neighbor dengan hasil akurasi 

sebesar 98,81%. Untuk pengembangan selanjutnya 

disarankan agar data testing yang digunakan dapat 

dijadikan sebagai data training agar metode K-Nearest 

Neighbor yang diterapkan dapat terus belajar.  
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Rancang bangun smart aquarium menggunakan android dan sms ini, dirancang untuk memberikan kemudahan 

dalam proses pemeliharaan ikan dalam akuarium. Akuarium ini dapat melakukan beberapa aksi seperti 

melakukan pemberian pakan ikan secara otomatis dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: dengan 

menggunakan android melalui jaringan imternet, dan dengan cara mengirim SMS yang berisikan angka lalu 

dikirimkan pada nomor yang telah di tentukan, dimana program tersebut dimasukan menggunakan Personal 

Computer/Laptop. Pakan ikan yang diberikan melalui android sesuai dengan berat yang diinginkan, apabila 

meng-klik low pakan ikan yang keluar 0,3gr, medium : 0,6gr dan high 1,5gr. Mesin pakan ikan dapat memberi 

pakan ikan secara terjadwal apabila pengguna terlupa memberi pakan ikan. Smart akuarium juga dilengkapi 

dengan penyaring air sehingga air akuarium tidak perlu melakukan pergantian air. Dapat menampilkan suhu 

air akuarium dalam tampilan android. Dapat menjaga level air akuarium, pada saat air akuarium berkurang 
dikarenakan penguapan atau hal lainya maka valve pengisian air akuarium secara otomatis akan terbuka dan 

valve akan menutup pada saat level air yang telah ditentukan tercapai. 

 

Kata Kunci : Pakan Ikan, Arduino, Raspberry, Pemberi Pakan Ikan Otomatis. 

  

The design of smart aquarium using android and sms, is designed to provide ease in the process of fish 

maintenance in the aquarium. This aquarium can perform several actions such as feeding fish automatically can 

be done in several ways: by using android via imternet network, and by sending a SMS containing numbers and 

then sent to the number that has been specified, where the program is entered using Personal Computer / 

Laptop. The fish feed is fed through android according to the desired weight, when clicking low-feed fish out 0.3 

gr, medium: 0.6gr and high 1.5gr. The fish feed machine can feed the fish on a scheduled basis if the user forgot 

to feed the fish. Smart aquariums are also equipped with a water filter so that the aquarium water does not need 
to make a water change. Can display aquarium water temperature in android view. Can keep the aquarium 

water level, when the aquarium water is reduced due to evaporation or other things then the aquarium water 

feeding valve will automatically open and the valve will close when the predetermined water level is reached. 

 

 

Keywords: Fish Feed, Arduino, Raspberry, Automatic Fish Feeder. 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu aspek penting dalam Pemeliharaan 

ikan pada akuarium agar ikan selalu sehat adalah 

pemberian pakan dengan teratur, porsi yang tepat 

dan kondisi air yang terjaga. Seiring dengan 

perkembangan teknologi di Indonesia, terciptalah 

beberapa teknologi yang mendukung pemeliharaan 

ikan pada akuarium, salah satunya smart aquarium. 

Akuarium ini tidak sama seperti akuarium yang 

biasa di gunakan, tetapi aquarium ini dapat 

melakukan perawatan ikan peliharaan kita tanpa 
harus ada campur tangan dari pemilik akuarium. 

Aquarium ini dapat memberi pakan ikan secara 

otomatis dengan beberapa cara yang dapat kita pilih 

seperti memasukan program pada Arduino, dengan 

cara melakukan mengirim SMS pada nomor telepon 

yang telah di tentukan, dengan cara memanfaatkan 

intensitas cahaya, yaitu pada saat pagi hari secara 

otomatis akuarium akan memberi pakan ikan, lalu 
level pakan ikan yang keluar dapat di atur dengan 

menekan tombol pilihan level pakanan yang keluar 

pada tempat penyimpan pakanan.  

Alat smart Aquarium dilengkapi dengan filter 

air yang terdiri dari sponge dan arang yang dapat 

menyaring air agar selalu bersih dan tidak berbau, 

dalam hal ini digunakan pompa air akuarium untuk 

mengalirkan air ke filter. Akuarium ini juga di 

lengkapi dengan alat suhu air sehingga pengguna 

dapat mengetahui kondisi keasaman dan suhu air. 

Lalu akuarium ini juga di lengkapi sensor level air, 
dimana pada saat volum air menurun sampai batas 

yang di tentukan pakan secara otomatis valve 

pengisian air akuarium yang terhubung pada saluran 

air rumah akan aktif dan air akan mengalir ke dalam 

akuarium, lalu valve akan menutup secara otomatis 

sampai batas level yang telah di tentukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang diambil 

untuk proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dan mendesain algoritma 

pemrograman waktu pemberian pakan 

terprogram agar dapat memberi pakan pada jam 

yang di inginkan. 

2. Bagaimana membuat dan mendesain algoritma 

pemrograman pada level pakan ikan yang 
keluar pada tempat penyimpan pakanan. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan proyek akhir ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menjelaskan cara membuat dan mendesain 

algoritma pemrograman pada raspberry agar 

dapat memberi pakan ikan secara terprogram dari 

android. 

2. Agar dapat diketahui apabila pakan ikan dalam 

tabung menandakan telah habis. 
3. Agar dapat memantau suhu dalam aquarium. 

4. Filter air yang digunakan untuk menjaga air tetap 

bersih dan tidak berbau. 

5. Sensor level air digunakan agar level air tetap. 

 

1.4 Metodologi 

Metodologi yang digunakan pada tugas akhir 

ini adalah: 

1. Pengembangan Literatur 

Berdasarkan literatur-literatur yang telah 

diterbitkan dan informasi-informasi yang ada, 
maka data-data yang mendukung akan 

dikumpulkan sehingga menjadi suatu 

pengetahuan yang saling mendukung antara 

suatu data dengan data yang lainnya. Data ini 

yang akan menjadi dasar pengetahuan untuk 

merancang sistem yang akan diwujudkan 

kedepannya. 

2. Evaluasi 

Memeriksa proses suatu program yang sedang 

dirancang, sekaligus menguraikan permasalahan 

yang belum teratasi sehingga dapat terus 

dibenahi sesuai tujuan akhir yang diharapkan. 
3. Studi Kasus 

Saat program yang dirancang telah sesuai dengan 

kebutuhan yang diharapkan, maka akan 

disesuaikan dengan studi kasus sesuai dengan 

tujuan dari tugas akhir yang telah ditetapkan. 

4. Pembuatan Laporan 

Memberikan laporan sesuai dengan pembuatan 

program yang telah dirancang, sehingga dapat 

memberikan ulasan akan sistem yang ada, 

sehingga dapat memudahkan pengembangan 

pemrograman kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

Alat pemberi pakan ikan otomatis 

sebelumnya telah di buat oleh Nuning Afriyanti, 

mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negri 

Yogyakarta, dengan judul “Pemberi Pakan Ikan 

Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATMega8535”. 

Alat ini melakukan pemberian pakan ikan secara 
otomatis hanya pada tempat tertentu, dengan kata 

lain tidak memiliki aksi yang lain. Proses 

pengeluaran pakan dilakukan dengan pengontrolan 

motor power window untuk membuka dan menutup 

keran tempat penyimpanan pakan. 

Sedangkan pada proyek akhir ini, dibangun 

akuarium yang memiliki banyak aksi, pemberian 

pakan ikan pada akuarium dapat dilakuakan 

dengan banyak cara, dan system pemberian pakan 

lebih evisien seperti menggunakan motor dengan 

daya yang lebih kecil, dapat menggantikan peran 
manusia untuk perawatan ikan dalam akuarium. 

2.1. Motor DC 12V 

Wasito (1986) menyatakan bahwa motor DC 

merupakan sebuah motor yang menggunakan 

tegangan DC yang mengkonversikan besaran listrik 

menjadi besaran mekanik. Polaritas dari tegangan 

yang diberikan pada dua terminal menentukan arah 

putaran motor sedangkan beda tegangan yang 
diberikan menentukan kecepatan motor tersebut.  

 

 
Gambar 2. 1 Motor Dc 12Volt 

2.2. Sensor Suhu 
Sensor suhu digunakan untuk memonitor 

suhu air yang terdapat pada akuarium agar kita dapat 

mengetahui suhu air akuarium kita, didalam modul 

sensor suhu terdapat sebuah komponen yang yang 

mendeteksi suhu, yaitu komponen Termokopel 

(Thermocouple).  (Riki Diantoro, 2014) 

 

 

Gambar 2. 2 Modul Monitoring Suhu Air 

2.3. Filter Air 
Filter air adalah sebuah alat yang dapat 

menyaring air agar lebih bersih dan jernih, adapun 

beberapa komponen yang terdapat pada filter air 

adalah: 
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2.4.  Arduino 
Arduino adalah pengendali mikro single-

board yang bersifat open-source, diturunkan dari 

Wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan 

softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri.  

http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino_ds1307

.htm 

 
Gambar 2. 3 Arduino 

 

2.5. Global System for Mobile 
Modul ini digunakan sebagai triger untuk 

memberi sinyal ke Arduino, pada saat ada pangilan 

atau sms masuk maka Arduino akan memperoses data 

untuk untuk mengaktifkan motor agar dapat memberi 
pakan melalui jarak jauh. (Syifaul, Ary, Anwar, 2008) 

 
Gambar 2. 4 Modul GSM 

2.6. Driver Motor 

Driver motor berfungsi sebagai pengatur 

arah putaran motor. Ada beberapa tipe rangkain 

driver motor diantaranya yaitu dengan 

menggunakan relay, transistor dan ada juga yang 

menggunakan IC.  

 
2.7 Selenoid Valve 

Selenoid valve merupakan katup yang 

dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC 

melalui kumparan / selenoida.Solenoid valve ini 

merupakan elemen kontrol yang paling sering 

digunakan dalam sistem fluida. (Rafiuddin Syam, ST, 
M.Eng, PhD, 2013) 

 

2.8 `Raspberry 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer papan 

tunggal (Single Board Circuit / SBC) yang memiliki 

ukuran yang kecil. Raspberry Pi digunakan untuk 

berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan 

digunakan sebagai media player karena 
kemampuannya dalam memutar video. 

 
Gambar 2. 5 Raspberry 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun bagian utama dari  diagram alir 

perancangan sistem dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 1 Diagram Alir Rancang Bangun Smart 

Akuarium Berbasis Android 

 

 
Gambar 3. 2 Diagram Alir Rancang Bangun Smart 

Akuarium Berbasis Android 

 
Gambar 3. 3 Diagram Aliran (Flow Chart) Rancang 

Bangun Smart Akuarium Berbasis Android 

 
Gambar 3. 4 Diagram Aliran (Flow Chart) Rancang 

Bangun Smart Akuarium Berbasis SMS 

3.1. Pengujian Driver Motor 

 Pengujian driver motor ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah control driver motor mampu 

menggerakan motor dan mengeluarkan pakan ikan. 
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 Driver motor memerlukan trigger dari 

raspberry dan arduino untuk mengaktifkan kontak 

relay agar motor dapat bekerja. Port yang digunakan 

pada raspberry pin 12 dan arduino pin 13 yang 

tersambung ke pin driver motor. 

 

3.2.  Pengujian Pemberi Pakan Ikan menggunakan 

Android 

 Pengujian ini dilakukan dengan cara 

menekan button low, medium atau high. Program pada 

android ini dapat mengeluarkan pakan ikan sesuai 

dengan yang diinginkan 

Tabel 3. 1 Pengujian Pemberi Pakan Ikan menggunakan 
Android 

Pengujian 1 2 3 4 5 % Error 

Low (0,3 gr) 0,2gr 0,3gr 0,2gr 0,3gr 33.3gr 0,4% 

Medium (0,6 gr) 0,6gr 0,6gr 0,7gr 0,6gr 16.7gr 0,2% 

High (1,5 gr) 1,4gr 1,5gr 1,5gr 1,4gr 6.6gr 0,8% 

 

 
Gambar 3. 5 Tampilan Aplikasi Mesin Ikan 

 Setelah dilakukan pengujian, ketika 

melakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan 

menekan button low terjadi error sebanyak 2 kali 

percobaan. Seharusnya button low mengeluarkan 

pakan ikan sebanyak 0,3gr namun terjadi error, pakan 

ikan keluar 0,2 gr, pada pengujian low terjadi error 

33.3%.  
 Untuk mengubah takaran pakan ikan dapat 

diubah melalui android, dengan mengklik setting lalu 

mengubah takaran pakan ikakn sesuai dengan yang 

diinginkan. 

 
Gambar 3. 6 Tampilan setting dari android 

 
Gambar 3. 7 Tampilan perubahan takaran pakan ikan 

 Dari tampilan aplikasi pemberi makan ikan 

dapat diatur seberapa banyak takaran pakan ikan low, 

medium atau high sesuai keinginan.  
 

3.3. Pengujian Pemberi Pakan Ikan 

Menggunakan SMS  

 Pengujian ini dilakukan dengan cara 

mengirim pesan pada nomor telepon yang telah di 

tentukan. Program pada sms ini dapat mengeluarkan 

pakan ikan sesuai dengan yang diinginkan 

Tabel 3. 2 Pengujian Pemberi Pakan Ikan menggunakan 
Android 

SMS 1 2 3 4 5 % Error 

1 0,2gr 0,3gr 0,2gr 0,3gr 0,3gr 33.3% 

2 0,6gr 0,6gr 0,7gr 0,6gr 0,6gr 16.7% 

5 1,4gr 1,6gr 1,5gr 1,4gr 1,6gr 6.7% 

 

3.4. Pengujian Sensor Suhu 

Sensor suhu ini digunakan untuk 

memonitoring suhu air pada aquarium. Suhu akan 

update setiap 10 detik yang akan ditampilkan pada 
aplikasi android.  

Tabel 3. 3 Pengujian Sensor Suhu 

Pengujian Android Sensor 

1 31,25 oC 31,9 oC 

2 35,5 oC 35,4 oC 

 Suhu yang didapatkan menggunakan sensor 

thermometer digital W1209 dengan menggunakan 

sensor thermometer digital terdapat hasil yang 

berbeda, terjadi error kira-kira 0,1%. Berikut 

merupakan gambar tampilan sensor suhu diandroid: 

 
Gambar 3.8 Tampilan Aplikasi Android Mesin Ikan untuk 

Sensor Suhu 

3.5. Pengujian Sensor Level Pakan Ikan 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah sensor mampu mendetektsi ketersediaan 

pakan yang ada didalam tangki penyimpanan pakan 
ikan. Adapun hasil pengujian sensor ultrasonic 

ditampilkan pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Pengujian Sensor Level Pakan Ikan 
Pakan Ikan Lampu Berkedip Lampu Tidak Berkedip 

Ada X √ 

Tidak √ X 

Berdasarkan pembacaan sensor tersebut, 

sensor mampu mendeteksi ketersediaan pakan ikan 

pada tangki penyimpanan. Sensor melakukan 

pengecekan setiap saat, jika pakan ikan tidak 

tersedia maka lampu akan berkedip hingga tangki 

penyimpanan pakan diisi kembali. 

3.6. Pengujian Sensor Level Air 
 Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi air 

aquarium. Apabila air didalam aquarium berkurang 

dari batas minimum yang ditentukan maka valve akan 

terbuka dan mengisi aquarium sampai batas 
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maksimum yang ditentukan. Berikut merupakan 

pengujian sensor level air: 

 

 

 
Tabel 3. 5 Pengujian 1 Sensor Level Air 

Pengujian Ketinggian Air Warning 

Low 33.33% ON 

Medium 66.66% ON 

High 100% OFF 

Pengujian pada sensor level ini dilakukan 

dengan cara meletakkan sensor pada bagian paling 

dasar air, tengah, dan paling atas. Sensor yang paling 

dasar digunakan untuk memberi sinyal pada sensor 

minimum dan maksimum, sensor tengah digunakan 

untuk  mendteksi level air minimum, sensor paling 
atas digunakan untuk mendrtrksi level air maksimum. 

Jadi, ketika air berada dibawah sensor minimum, 

maka valve akan terbuka dan mengisi hingga batas 

maksimum. 

 

3.7. Pengujian dan Analisa Program 

Berikut ini merupakan program raspberry 

untuk mesin pakan ikan dan untuk mendtekai keadaan 

suhu air. 

Mesin.py 

#!/usr/bin/env python 
try: 

    #koneksi ke database local 

    db = MySQLdb.connect(host,user,passw,dbs) 

    cursor = db.cursor() 

    sql = "SELECT last_datetime FROM setting_local" 

    try: 

        # Execute the SQL command 

        cursor.execute(sql) 

        count = cursor.rowcount 

        row = cursor.fetchone() 

        if count == 1: 

            tgl = str(row[0])[:10] 
            jam = str(row[0])[-8:] 

            #print (tgl,jam) 

    except: 

        print "Error: Gagal mendapatkan last_datetime" 

    db.close()   

    try: 

        #memanggil url ke server online 

        url = 

("http://absen.webuir.com/mesin/server/cek_waktu.ph

p?&tgl="+tgl+"&jam="+jam+"") 

last_datetime='"+date+"', 
waktu_eksekusi='"+waktu+"'" 

            try: 

                cursor.execute(sql) 

                db.commit() 

                #menyimpan waktu eksekusi terakhir ke 

server 

                url_save_waktu =  

                response = urlopen(url_save_waktu) 

                print("Sukses, Hidupkan mesin selama 

"+waktu+" detik")      

#!/usr/bin/env python 

try: 

#function membaca sensor suhu 

def read_temp_raw(): 

    f = open(device_file, 'r') 

    lines = f.readlines() 

    f.close() 

    return lines 

#membaca suhu 
def read_temp(): 

    lines = read_temp_raw() 

    while lines[0].strip()[-3:] != 'YES': 

        time.sleep(0.2) 

        lines = read_temp_raw() 

    equals_pos = lines[1].find('t=') 

    if equals_pos != -1: 

        temp_string = lines[1][equals_pos+2:] 

        temp_c = float(temp_string) / 1000.0 

        temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 

        return temp_c 
 

 Pada program ini menjelaskan bahwa, 

android akan mengirimkan data ke server. Data yang 

dikirimkan ke server akan diambil oleh raspberry, lalu 

raspberry akan memberikan perintah ke driver motor 

untuk mengaktifkan motor agar pakan ikan dalam 

tabung dapat dikeluarkan. Data tersebut diolah dan 

dikeluarkan perintah high pada pin 13 

 Untuk program monitoring suhu , raspberry 

mengambil data  menggunakan sensor suhu DS1820 

dan  data tersebut dikirim ke server, android akan 
mengambil data pada server yang telah dikirim dari 

raspberry. 

 

#akses url ke server 

def get_jsonparsed_data(url): 

    response = urlopen(url) 

    data = response.read().decode("utf-8") 

    return json.loads(data) 

while True: 

    temp2 = read_temp() 

    temp = str(temp2) 

    try: 
        #untuk menyimpan data suhu dari raspberry ke 

server 

        url_save_temp =  

        response = urlopen(url_save_temp) 

        print("Sukses, Simpan Suhu "+temp+" Celcius")    

    except: 

        print("Gagal simpan suhu ke server suhu") 

    time.sleep(5) 

 Program diatas digunakan untuk mengirim 

perintah server menyimpan suhu yang didapat dari 

sensor suhu ke android. Apabila terjadi kegagalan 
pendeteksian sensor suhu maka server akan mengirim 

suhu terakhir. 
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3.8 Pengujian Program SMS 

 Berikut ini merupakan program untuk mesin 

pakan ikan dengan menggunakan arduino dan dengan 

menggunakan meedia SMS 

 

#include "SIM900.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "sms.h" 

SMSGSM sms; 

int numdata, jeda; 

boolean started=false; 
char smsbuffer[160]; 

char n[20]; 

void setup()  

{ 

  //Serial connection. 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("GSM SIM800L Test"); 

  if (gsm.begin(2400)){ 

    Serial.println("\nstatus=READY"); 

    started=true;   

  } 
  else Serial.println("\nstatus=Aktif"); 

  pinMode(13,OUTPUT); 

  if(started){ 

    //hilangin // dibawah jika mau ngirim sms 

    //if (sms.SendSMS("081276766543", "Test SMS")) 

      //Serial.println("\nSMS sent OK"); 

  } 

}; 

void loop()  

{ 

  if(started){ 
    Serial.println("waiting..."); 

    //definisi varibel untuk sms 

    char position; 

    char phone_number[20]; 

    char sms_text[100]; 

    //membaca sms 

    position = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); 

    if (position) { 

      // gsm baca sms 

      sms.GetSMS(position, phone_number, sms_text, 

100); 

      Serial.print("SMS = "); 
      Serial.print(sms_text); 

      Serial.println(""); 

      String n = sms_text; 

      n.trim(); 

      jeda = (n.toInt()) * 1000; 

      //aktifkan pin 

      digitalWrite(13, HIGH); 

      delay(jeda); 

      digitalWrite(13, LOW); 

      } 

    delay(1000); 
  } 

}; 

 Program ini bertujuan untuk memberi 

pakan ikan melalui media SMS. Dengan cara 

mengirimkan SMS sesuai dengan yang diinginkan. 

Takaran nya apabila mengirimkan SMS 1 maka driver 

relay akan aktif selama 1 detik untuk menghidupkan 

motor yang dapat mengeluarkan pakan ikan. 

 

4. KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian dan analisa 

terhadap proyek akhir ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dari hasil pengujian mesin pakan ikan 

menggunakan android, pakan ikan yang 

dikeluarkan lebih akurat pada pemberian 

pakan ikan low dibandingkan dengan medium 

atau high.  

2. Dari hasil pengujian, apabila pakan ikan dalam 

tabung habis maka lampu indikator hidup. 

3. Hasil yang dideteksi dari sensor level air, 
sensor level pakan ikan dan sensor suhu 

dikirimkan ke android. 

4. Android memberikan warning ketika level air 

kurang dari 66,66%. 

5. Dari hasil pengujian, pakan ikan dapat keluar 

secara otomatis ketika pengguna lupa 

memberikan makanan. 

6. Agar raspberry dapat terhubung ke server 

diperlukan perintah JESON dan menuliskan 

web server kedalam program. 
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Abstrak  – Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang krusial.Mendapatkan pendidikan yang layak 
merupakan hak seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan rumusan ayat-ayat yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Namun luasnya scope wilayah  , infrastruktur yang belum memadai,serta Sumber daya 

yang kurang menyebabkan pemerataan pendidikan belum menyeluruh dengan baik. Terutama hal ini dirasakan 

pada wilayah – wilayah pinggiran dan pelosok. Tentunya secara tidak langsung salah satunya berakibat pada 

tingginya tingkat buta huruf.Tingkat buta huruf yang tinggi berakibat pada tingginya tingkat pengangguran dan 

tingkat kemiskinan. Namun hal tersebut bisa diatasi secara berkesinambungan dan bertahap dengan 

memperhatikan mana wilayah yang perlu dan menjadi prioritas untuk implementasi program. Pola yang 

diperoleh akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya. Pola dihasilkan dari  

klasterisasi berbasis point based menggunakan k-means analysis. Dari hasil klasterisasi tersebut diperoleh 

satu  propinsi yang  memiliki tingkat buta huruf yang sangat tinggi sedangkan wilayah  lainnya cenderung 

memiliki tingkat buta huruf yang kecil. Pola yang ditemukan membantu Pemerintah dalam mengambil 

kebijakan strategis dalam mewujudkan  pemerataan pendidikan di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Klasterisasi, K-Means,Point based, K-Means Analysis,buta huruf 

 

Abstract – Education is a crucial necessity. Getting a decent education is the right of the whole community. This 

is in accordance with the formulation of the verses contained in the 1945 Constitution. But the extent of the 

scope of the region, the inadequate infrastructure, and Resources that lack the equity of education has not been 

well overall. Especially this is felt in the periphery and periphery areas. Of course, indirectly one of them results 

in high levels of illiteracy. The high illiteracy rate results in high levels of unemployment and poverty. But it can 

be overcome in a sustainable and gradual with regard to which areas need and be a priority for the 

implementation of the program. Patterns obtained will be a reference for the government to take the next policy. 

Patterns resulted from point based clustering using k-means analysis. From the clustering results, one province 
with very high illiteracy rate is found while the other areas tend to have a small illiteracy rate. Patterns found to 

help the Government in taking strategic policy in realizing the equitable education in Indonesia. 

 

Keywords : Clustering, K-Means, Point based, K-Means Analysis, illiteracy 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan seharusnya menjadi skala prioritas dari 

program- program pemerintah. Pemerataan 

Pendidikan  yang tidak bagus akan berdampak besar 

terhadap wilayah perkotaan dan pedesaan.  Luasnya 

scope wilayah  , infrastruktur yang belum 

memadai,serta sumber daya yang kurang 

menyebabkan pemerataan pendidikan belum 

menyeluruh dengan baik. Terutama hal ini dirasakan 

pada wilayah – wilayah pinggiran dan 

pelosok.Tentunya kesenjangan pemerataan 

menyebabkan kualitas pendidikan tertumpu pada 

suatu wilayah saja. Sehingga hal  tersebut bisa 

menyebabkan tingginya tingkat tingkat buta huruf 

pada wilayah lain yang tidak tersentuh kebijakan. 

Langkah primordial menjadi langkah yang tepat 

untuk memberantas hal tersebut sehinggga  

 

tingkat buta huruf bisa diminimalisir. Namun hal 

tersebut bisa diatasi secara berkesinambungan dan 

bertahap dengan memperhatikan mana wilayah yang 

perlu dan menjadi prioritas untuk implementasi 

program. Pola dihasilkan dari  klasterisasi berbasis 

point based menggunakan k-means analysis. 

Sehingga pola yang ditemukan akan membantu 

Pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis 

dalam mewujudkan  pemerataan pendidikan di 

Indonesia. 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Data Mining 
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Data Mining merupakan bagian dari beberapa bidang 

ilmu sebagai sebuah metode untuk menggali informasi 

dan mendapatkan pola serta pengetahuan yang tidak 

diketahui keberadaannya. Data mining merupakan 

suatu multidisiplin yang menggambarkan karya dari 

berbagai bidang termasuk teknologi pada database, 

machine learning, articial intelligence, neural 

networks, statistics, pattern recognition, sistem 

dengan basis pengetahuan, pengetahuan akuisisi, 

pencarian informasi, komputasi kinerja tinggi dan 

visualisasi data [1]. Data mining adalah serangkaian 

proses yang digunakan untuk menggali nilai tambah 

dari sekumpulan data yang berjumlah besar berupa 

pengetahuan ataupun pola yang tidak diketahui secara 

manual. 

2.2 Teknik Clustering  

Cluster analysis merupakan suatu rangkaian teknik 

yang luas, dimana di rancang untuk menemukan 

kelompok item yang serupa dalam suatu kumpulan 

data. [2] 

Terdapat 2 kategori metode clustering : 

a.  Hirarchial Clustering Mehtod, dimana 

jumlah K belum ditentukan . Metode yang 

termasuk ke dalam kategori ini adalah Single 

Lingkage, Complete Lingkage, Average 

Lingkage, dll. 

b. Non Hirarchial Clustering Method, dimana 

jumlah k ditentukan di awal. Metode yang 

masuk ke dalam kategori ini adalah K-Means, 

Fuzzy C-Means, Kohonen SOM, LVQ, dll. 

Algoritma clustering dapat diklasifikasi menjadi 

beberapa bagian [3], yaitu: 

1. Exclusive Clustering : data 

dikelompokkan pada suatu cara yang 

ekslusif sehingga bila fakta milik suatu 

cluster, maka tidak dapat digunakan pada 

cluster lainnya. 

2. Overlapping Clustering : dengan fuzzy 

set sebagai cluster data sehingga 

memungkinkan mempunyai lebih dari dua 

kelompok berbeda yang sesuai dengan 

derajat keanggotaan. 

3. Hierarchical Clustering : berdasarkan 

kesatuan antar dua kelompok terdekat, 

dengan membuat setiap datum sebagai 

cluster. 

4. Probabilistic Clustering : menggunakan 

pendekatan yang probabilistic 

 

2.3 K-Means 

K-Means merupakan salah satu jenis metode dari 

clustering, dimana akan membagi kedalam 

beberapa kelompok yang memiliki karakter yang 

sama. K-Means termasuk dari metode Non 

Hirarchial. Algoritma K-Means menggunakan 

suatu solusi optimal yang lokal sehubungan 

dengan kesalahan dalam pengelompokan. K-

Means adalah metode pengelompokan yang point-

based dimulai dengan cluster pusat, dimana 

awalnya ditempatkan pada posisi yang berubah-

ubah dan dilanjutkan dengan proses berpindah 

pada setiap cluster pusat untuk dapat 

meminimalisir kesalahan pada pengelompokan. [4] 

Dalam K-Means terdapat 5 proses algoritma K-

Means, yaitu : 

1. Menentukan jumlah cluster. 

2. Menentukan cluster pusat secara acak. 

3. Menentukan jarak pada setiap data 

terhadap cluster pusat dan 

pengelompokan data dari nilai cluster 

yang terdekat. 

4. Menentukan cluster pusat yang baru. 

5. Mengulangi langkah 3 sampai dengan 

nilai cluster pusat baru tidak berubah. 

Rumus perhitungan K-Means untuk menentukan 

jarak setiap cluster pusat adalah :  

𝐷𝐿2(𝑋2 , 𝑋1) = ||𝑋2 − 𝑋1|| =  √∑ (𝑋2𝑗 − 𝑋1𝑗)2𝑃
𝑗=1  ...(1) 

Perhitungan menggunakan iterasi sampai 

ditemukan nilai cluster yang sama. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendefinisian Class 

Pemilihan data digunakan untuk memilih atribut yang 

berguna dalam pendefinisian class pada K-Means.  

 

Gambar 3.1 Penentuan atribut dan tipe data 

Data yang digunakan merupakan data tingkat buta 

huruf masyarakat Indonesia di setiap provinsi dan 

dikategorikan berdasarkan umur, data bersumber dari 

Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan sebanyak 

34 baris, bersifat real data. 

Dikarenakan data yang digunakan sudah bersih dan 

terbebas dari missing value, duplikasi maupun 

inkonsistensi data sehingga tidak diperlukan dalam hal 

pembersihan data kembali. 

 

3.2 Implementasi Algoritma  

Data yang digunakan telah melewati tahapan 

preprocessing data atau data tidak memiliki noise, 

maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah 

mengimplementasikan K-Means pada data tingkat 

buta huruf di setiap Provinsi di Indonesia pada tahun 

2015 yang telah disediakan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan jumlah cluster dan menginisiasi nilai 

masing-masing dalam hal ini menggunakan 3 cluster 

dimana cluster 1 (C1) menandakan tingkat buta huruf 

yang tinggi, cluster 2 (C2) tingkat buta huruf sedang 

dan cluster 3 (C3) tingkat buta huruf kecil. Pusat 

clsuter diambil secara acak untuk data 34,27 dan 11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Menentukan pusat cluster 

Titik euclidean  dan tahapan iterasi dilakukan untuk 

mendapatkan hasil perhitungan dalam bentuk iterasi. 

Berikut merupakan hasil perhitungan untuk penentuan pola 

klasterisasi dengan menggunakan 3 variabel x dan 3 cluster 

yang dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Perhitungan iterasi 

 

Dikarenakan hasil terpilihnya cluster pada iterasi pertama dan 

kedua sama, maka iterasi diberhentikan dan sudah 

mendapatkan hasil dari masing-masing cluster.Dari hasil 

perhitungan menggunakan algoritma K-Means tersebut, 

didapatkan banyak data yang masuk ke cluster ke 3 yang 

artinya tingkat buta huruf di Indonesia sudah cenderung kecil 

tetapi tampak tingkat edukasi di Indonesia masih tidak merata 

dikarenakan masih terdapat beberapa Provinsi yang masuk ke 
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cluster 2 yang berarti tingkat buta huruf sedang dan Papua satu-

satunya provinsi yang masuk pada cluster 1. 

 

 

 

 

 

Berikut hasil analisis menggunakan tools rapid miner.. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Main proses rapid miner 

Hasil  dari proses menunjukkan  output dari cluster 

model. Dimana terdapat 1 items pada cluster 1, 22 

items pada cluster 2 dan  11 item pada cluster 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hasil cluster dengan rapid miner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Bentuk dari hasil dengan rapid miner 

dalam direktori 

 

Dari Gambar 4.5 didapatkan hasil cluster 1 , dimana 

menunjukkan tingkat buta huruf yang tinggi . Adapun 

provinsi yang masuk kedalam cluster ini ialah data ke 

34 yaitu provinsi Papua .  

 

Gambar 4.6 Bentuk tree yang bisa digunakan 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pengklusteran juga dapat disimpulkan 

bahwa dengan menentukan cluster secara acak, 

walaupun perhitungan iterasi berbeda-beda tetapi 

hasilnya akan tetap sama pada perhitungan manual. 

Dari hasil perhitungan iterasi  didapatkan bahwa 

provinsi Papua memiliki tingkat buta huruf yang 

sangat tinggi. Papua menjadi provinsi yang berada 

dalam cluster 1, sementara provinsi lain berada pada 

cluster 2 dan cluster 3.Sehingga dengan pola yang 

ditemukan membantu Pemerintah dalam mengambil 

kebijakan strategis dalam mewujudkan  pemerataan 

pendidikan di Indonesia. 
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Abstrak  

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan dilakukannya inovasi diberbagai lini kehidupan. Salah satu 

pengembangan yang bisa dilakukan adalah pada sistem parkir, yang bertujuan untuk menghemat lahan parkir 

dan menghemat waktu yang diperlukan saat memarkirkan kendaraan. Miniatur sistem parkir komedi putar 

adalah sistem parkir rotasi secara vertikal sehingga saat diparkirkan mobil tersusun keatas. Cara kerjanya adalah 

mobil diparkirkan pada slot yang tersedia dibagian bawah kemudian miniatur sistem parkir komedi putar 

berotasi sehingga slot yang kosong berpindah ke bagian bawah.  Miniatur sistem parkir komedi putar ini 

menggunakan rfid untuk mengidentifikasi kartu serta nomor slot, dan sensor untuk pembacaan nomor slot parkir. 

Pembacaan optimal sensor pada slot parkir yaitu dengan jarak optimal peletakan sensor 5mm dari slot parkir. 

Miniatur sistem parkir komedi putar dapat digunakan dengan beban penuh seberat 850g dan untuk beban 

setengah seberat 400g. miniatur sistem parkir komedi putar melakukan pergerakan berurutan untuk pembacaan 

kecocokan kartu rfid dengan slot parkir. Tingkat keberhasilan pergerakan dan kecocokan kartu rfid dengan slot 

parkir miniatur sistem parkir komedi putar mencapai 93,3%. 

 

Kata kunci : Mikrokontroler, ATMega8535 , RFID , motor stepper, Mobil 

Abstract 

Technological developments now allow innovation in various aspects of life. One development that can be done 

is the parking system, which aims to save parking space and save time required when parked vehicles. Miniature 

carousel parking system parking system rotation is vertically arranged so that when the car was parked above. 

The way it works is a car parked in the slot provided at the bottom of the parking system then miniature carousel 

rotates so that the empty slot to move to the bottom. Miniature carousel parking system uses RFID to identify the 

card and the slot number, and the sensor for reading the number of parking slots. Optimal sensor readings in the 

parking slot is at the optimal distance sensor 5mm laying of a parking slot. Miniature carousel parking system 

can be used with a full load weighing 850g and for a half load weighing 400g. miniature carousel parking 

systems perform sequential movement for reading RFID card match with parking slot. The success rate 

movements and suitability of RFID card with a parking slot miniature carousel parking system reached 87%. 

 

 

Keywords: Microcontroller, ATMega8535, RFID, stepper motors, car 
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1.  PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi saat ini 

memungkinkan dilakukannya inovasi diberbagai lini 

kehidupan. Salah satu pengembangan yang bisa 

dilakukan adalah pada sistem parkir. Saat ini sistem 

parkir masih terdapat beberapa kekurangan. Diantara 

kekurangannya adalah memerlukan lahan yang luas 

sehingga seringkali terjadi parkir liar karena tidak 

cukupnya lahan parkir yang disediakan. Dibeberapa 

tempat parkir masih memerlukan tukang parkir 

sehingga diperlukan banyak tenaga manusia. Selain 

itu dalam memarkirkan mobil diperlukan waktu 

yang lebih lama karena harus diposisikan secara 

teratur. 

Untuk mengatasi kekurangan dalam sistem 

parkir tersebut maka dikembangkanlah sistem parkir 

komedi putar. Miniatur sistem parkir komedi putar 

adalah sistem parkir rotasi secara vertikal sehingga 

saat diparkirkan mobil tersusun keatas. Cara 

kerjanya adalah mobil diparkirkan pada slot yang 

tersedia dibagian bawah kemudian miniatur sistem 

parkir berotasi sehingga slot yang kosong berpindah 

ke bagian bawah. Pada saat mobil ingin dikeluarkan 

dari miniatur sistem parkir dilakukan dengan cara 

memilih slot parkir tempat mobil tersebut 

diparkirkan. 

Dari latar belakang tersebut, pengembangan 

teknologi untuk miniatur sistem parkir perlu 

dilakukan untuk mempermudah parkir mobil. 

Penggunaan miniatur sistem parkir komedi putar ini 

menghemat penggunaan lahan dan proses parkir 

menjadi lebih cepat.  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Sistem parkir mobil adalah perangkat mekanis 

yang mengalikan kapasitas parkir di dalam tempat 

parkir. Sistem parkir umumnya didukung oleh motor 

listrik atau pompa hidrolik yang bergerak untuk 

memindahkan kendaraan ke posisi penyimpanan. 

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan 

didaerah yang memiliki kepadatan tinggi seperti 

kota urban muncul lah masalah dengan terbatasnya 

jumlah ruang parkir.Solusi untuk masalah ini adalah 

sistem parkir otomatis. Sistem parkir otomatis 

pertama diciptakan di Amerika Serikat yang menarik 

perhatian di tahun 1940-1950, dan sistem yang 

digunakan adalah pigeon hole, dan diresmikan 

penggunaannya pada tahun 1957-1974. 
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan sistem parkir melalui beberapa 

tahap perkembangan, umumnya dibagi menjadi: 

 

1. Parkir Tradisional 

2. Sistem Parkir Mobil Otomatis  

 

2.2. Sistem Parkir Komedi Putar 
Sistem parkir komedi putar ini adalah alternatif 

untuk pengendara mobil untuk memarkirkan 

mobilnya dengan menghemat tempat dan waktu, 

serta keselamatan kendaraan saat parkir lebih 

terjamin. Sistem parkir komedi putar telah banyak 

digunakan pada kawasan padat perkotaan, tempat 

perbelanjaan, kantor, dan tempat-tempat lain yang 

memiliki kesibukan cukup tinggi sehingga 

memerlukan tempat parkir yang menghemat waktu 

dan tempat. 

2.3. Mikrokontroler ATMega8535 

Mikrokontroler adalah IC yang dapat 

diprogram berulang kali, baik ditulis atau dihapus. 

Biasanya digunakan untuk Pengendalian Otomatis 

dan manual pada perangkat Elektronika. Beberapa 

tahun terakhir, Mikrokontroller sangat banyak 

digunakan terutama dalam pengendalian robot.  

Pin-pin pada ATmega8535 memiliki beberapa 

fungsi, namun umumnya fungsi yang digunakan 

hanyalah fungsi sebagai Input dan Output. Letak pin 

- pin pada ATMega8535 dapat dilihat pada Gambar 

2..
[2]

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Parkir Pigeon Hole 

  

 Gambar 2: ATMega8535 
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2.4. Poros 

Poros adalah suatu bagian stasioner yang 

berputar, biasanya berpenampang bulat dimana 

terpasang elemen-elemen seperti roda gigi (gear), 

pulley, sprocket dan elemen pemindah lainnya. 

Poros bisa menerima beban lenturan, beban tarikan, 

beban tekan atau beban puntiran yang bekerja 

sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan 

lainnya.  

 

2.5 Motor Stepper 

Motor stepper adalah motor yang dapat 

berputar per step (langkah) dengan kemampuan 0,9 

sampai 1,8 derajat tergantung pada karakteristik 

motor stepper tersebut. Motor stepper digunakan 

untuk pengendalian suatu sistem yang memerlukan 

putaran yang akurat.  

 

Gambar 3: Motor Stepper 

Berdasarkan metode perancangan rangkain 

pengendalinya, motor stepper dapat dibagi menjadi 

dua jenis yaitu unipolar dan bipolar
[5]

.  

 

2.6 LCD 

LCD (liquid cell display) merupakan suatu alat 

yang dapat menampilkan 224 karakter yang berbeda 

dan simbol, sehingga bisa menampilkan campuran 

huruf dan angka sekaligus. LCD didalamnya 

terdapat sebuah mikroprosesor yang mengendalikan 

tampilan, dan hanya perlu membuat program untuk 

berkomunikasi. karakter yang ditampilkan oleh LCD 

beraneka ragam tergantung dari jenis lcd tersebut. 
[7] 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.7 RFID ( Radio Frequency Identification ) 

RFID atau Radio Frequency Identification, 

adalah suatu metode yang mana bisa digunakan 

untuk menyimpan atau menerima data secara jarak 

jauh dengan menggunakan suatu piranti 

yang bernama RFID tag atau transponder. Suatu 

RFID tag adalah sebuah benda kecil, misalnya 

berupa stiker adesif, dan dapat ditempelkan pada 

suatu barang atau produk. RFID tag berisi antena 

yang memungkinkan mereka untuk menerima dan 

merespon terhadap suatu query yang 

dipancarkan oleh suatu RFID transceiver. 

Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa 

komponen, seperti tag, tag reader, tag programming 

station, circulation reader, sorting equipment dan 

tongkat inventory tag.
[8] 

 

Gambar 5: RFID 

3. METODOLOGI 

1.1. Diagram Blok 

Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan 

suatu diagram blok yang dapat menjelaskan kerja 

sistem secara keseluruhan agar sistem yang dibuat 

dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.  

 

Dapat dilihat diagram blok Miniatur Sistem 

Parkir Komedi Putar pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6: Diagram Blok Miniatur Sistem Parkir 

Komedi Putar 

 

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa yang 

menjadi input adalah pushbutton, , Sensor pembaca 

kode biner, Detektor mobil, transmitter RFID yang 

diterima receiver RFID. Pushbutton digunakan 

meng-input-kan data ke mikrokontroler apakah 

kendaraan akan check-in atau check-out. Sensor 

cahaya akan membaca kode biner yang kemudian 

diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan 

nomor slot parkir.  

Detector mobil digunakan untuk mendeteksi 

adanya mobil pada slot atau tidak. Pada blok proses 

adalah mikrokontroler berupa mikrokontroler 

Gambar 4: LCD 
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ATMega8535. ATMega8535 akan memproses data 

dari pushbutton, sensor pembacaa kode biner, 

detector mobil, transmitter dan receiver RFID. 

Keluaran dari ATMega8535 adalah driver motor 

yang kemudian akan dilanjutkan ke motor stepper 

untuk  menggilirkan slot parkir. Selain itu keluaran 

dari ATMega8535 dihubungkan ke LCD untuk 

menampilkan informasi tentang slot parkir. 

1.2. Flowchart 

Dalam perancangan Miniatur Sistem Parkir 

Komedi Putar dibutuhkan flowchart yang dapat 

menjelaskan kerja dari sistem yang direncanakan. 

Flowchart yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10. 
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menggilirkan slot 

parkir
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Y

T

Y

Y

T

Y

 
 

Gambar 7: Flowchart 

A

Tempelkan 

RFID card ke 

Receiver RFID

Stepper menggilirkan slot 

parkir sampai slot 

berikutnya

Proses check-in 

selesai

Check-out ?

Tempelkan 

RFID card ke 

Receiver RFID

Slot yang di gate = 

RFID card slot

B

T

Y
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Gambar 8: Flowchart 

B
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Gambar 9: Flowchart 
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c

Jika nomor RFID =  

(X+5) mod 10

Stepper menggilir 

ccw

Jika nomor RFID = 
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Stepper menggilir 
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Jika nomor RFID = 

(X+7) mod 10

Jika nomor RFID = 

(X+8) mod 10

Jika nomor RFID = 
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Stepper stop

Mobil keluar

D
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Stepper menggilir 

cw

Stepper menggilir 

cw

Stepper menggilir 

cw

E

Y

Y

Y

Y

Y

F

Gambar 10: Flowchart 

Pada Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, dan 

Gambar 10 dapat dilihat bahwa pada sistem parkir 

ini terdapat sebuah tombol check-in. Saat tombol 

check-in ditekan maka sistem akan mengecek slot 

parkir yang kosong. Apabila slot kosong maka mobil 

masuk dan slot tersebut diidentifikasi nomornya. 

Apabila terisi maka stepper akan menggilir slot 

kemudian mengecek kembali. Selama tidak ada slot 

yang kosong maka proses diulang sepuluh kali. 

Apabila selama sepuluh kali tidak ada slot yang 

kosong berarti slot parkir penuh dan mobil tidak bisa 

masuk. Saat mobil telah masuk, RFID card 

ditempelkan ke receiver agar mobil diparkirkan. Bila 

ingin check-out maka tempelkan RFID card ke 

receiver, kemudian sensor membaca kode biner pada 

slot, slot akan berputar kearah putaran yang lebih 

dekat dan motor akan memberhentikan slot di gate 

yang sesuai dengan nomor RFID card. 

1.3. Perancangan Mekanik 

1. Perencanaan Torsi Motor Stepper 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 11: Arah Putaran Parkir 

Untuk mencari torsi motor stepper dapat 

diperoleh dengan menggunakan persamaan yaitu: 

 
 

Perencanaan Kecepatan Putar Motor Stepper 

dan Waktu Delay Pada Pemrogramannya 

Waktu yang direncanakan yang diperlukan 

untuk 1 rotasi pada miniatur sistem parkir komedi 

putar yaitu 20 detik. 

 

  

 

 
 

Putaran yang diperlukan sproket untuk 1 rotasi 

sistem parkir komedi putar yaitu 

 

   

 

Maka didapatkan kecepatan putar motor 

stepper yaitu  

 
 

Setelah didapatkan kecepatan putar motor 

stepper, maka dapat dicari besar waktu delay pada 

program motor stepper tersebut yaitu : 

 

Diketahui : 

Perubahan sudut untuk 1 step pada motor 

stepper yaitu  

 

 

 

 

2. Perencanaan Poros 

 

  

 

 
 

  
Gambar 12: Diagram Benda Bebas 
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Momen dititik A 

 
Momen dititik B 

 
Momen dititik C 

 
        

        

Momen dititik D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka dapat ditentukan diameter poros yang 

direncanakan adalah 

 

 

1.4. Perancangan Elektronika  

Perancangan elektronik ini berguna untuk 

menghidupkan system control dan menjalankan 

motor stepper. Adapun rangkaian elektronik yang 

digunakan pada proyek akhir ini adalah rangkaian 

Single chip, rangkaian LCD, rangkaian Power 

Supply, dan rangkaian driver motor stepper.  

1. Rangkaian Single Chip 

Rangkaian single chip digunakan sebagai 

kontrol utama rangkaian yang digunakan pada 

Miniatur Sistem Parkir Komedi Putar ini 

menggunakan mikrokontroler ATMega8535 karena 

memiliki banyak input output. Gambar Rangkaian 

Single Chip dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

           Gambar 14: Rangkaian Single Chip 

2. Rangkaian LCD 

Rangkaian LCD merupakan rangkaian 

elektronik yang digunakan untuk penampil. Dalam 

proyek akhir ini rangkaian LCD digunakan untuk 

menampilkan nomor slot.  untuk melihat contoh 

rangkain LCD dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15: Rangkaian LCD 

3. Rangkaian Power Supply 

Rangkaian power supply merupakan rangkaian 

yang digunakan untuk mengalirkan dan mengatur 

daya / energy yang akan di suplai ke beban. Untuk 

melihat rangkaian power supply dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16: Rangkaian Power Supply 

 

Gambar 13: Diagram Momen 
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4. Rangkaian Driver Motor Stepper 

Rangkaian driver motor stepper digunakan 

sebagai rangkaian penghubung antara 

mikrokontroler dan motor stepper. Rangkaian ini 

menggunakan IC TIP 122 yang berfungsi layaknya 

transistor. IC TIP 122 berfungsi untuk memutus dan 

menyambungkan sumber tegangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17: Rangkaian Driver Motor Stepper Unipolar 

1.5. Prototipe 

Berikut ini adalah Prototipe dari Miniatur 

Sistem Parkir Komedi Putar. Gambar 18 untuk 

pandangan isometri 

 

Gambar 18: Pandangan Isometric 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Data Pengujian Sensor 

Pengujian sensor dilakukan dengan mengukur 

tegangan output sensor pada saat deteksi warna 

hitam dan putih. Pengukuran tegangan output sensor 

dilakukan pada jarak 5mm, 10mm, dan 15mm dari 

permukaan objek. Pada Miniatur Sistem Parkir 

Komedi Putar terdapat empat sensor untuk 

mengidentifikasi nomor slot parkir. Hasil pengujian 

sensor dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1 Data Pengujian Sensor 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat tegangan output sensor 

pada jarak 5mm, 10mm, dan 15mm. Dari ketiga 

jarak tersebut dapat ditentukan jarak optimal 

permukaan objek ke sensor dengan melihat selisih 

antara tegangan output sensor pada permukaan putih 

dan permukaan hitam. Dengan melakukan 

perhitungan selisih tegangan output sensor pada 

permukaan putih dan permukaan hitam diberbagai 

jarak diketahui bahwa jarak optimal sensor ke 

permukaan objek adalah 5mm. 

 

4.2. Data Uji Beban Penuh 

Uji beban penuh dilakukan dengan 

menggerakkan miniatur sistem parkir komedi putar 

dimana pada masing-masing slot terdapat beban. 

Pada pengujian ini berat beban yang diletakkan pada 

slot dilakukan secara bertahap mulai dari 100g 

sampai 900g pada masing-masing slot. Hasil uji 

beban penuh pada tabel 2. 

 
Tabel 2 Data Uji Beban Penuh 

 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa miniatur 

sistem parkir komedi putar masih bisa digunakan 

hingga beban 850g pada masing-masing slot. 

 

4.3. Data Uji Beban Setengah 

Uji beban setengah dilakukan dengan cara 

menambahkan beban pada salah satu sisi miniatur 

sistem parkir komedi putar sedangkan sisi yang 

lainnya dikosongkan. Hasil pengujian dapat dilhat 

pada tabel 3. 
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Tabel 3  Data Uji Beban Setengah 

 

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa miniatur sistem 

parkir komedi putar masih bisa dijalankan hingga 

beban pada slot disalah satu sisi miniatur sistem 

parkir komedi putar 400g. Pada saat beban pada slot 

salah satu sisi miniatur sistem parkir komedi putar 

adalah 500g miniatur sistem parkir komedi putar 

tidak bisa dijalankan. Hal ini disebabkan besarnya 

torsi motor stepper yang digunakan. 

 

4.4. Data Pengujian Keberhasilan Pembacaan 

Slot 

 

Data pengujian keberhasilan pembacaan slot 

dilakukan untuk membaca kecocokan pembacaan 

kartu rfid dengan slot parkir yang telah diberi 

penomoran. Pembacaan slot parkir dilakukan secara 

bertahap dan setiap slot yang melewati sensor dibaca 

dan ditampilkan pada lcd. Data pengujian 

keberhasilan pembacaan slot dapat dilihat pada tabel 

4. 

Tabel 4  Data Pengujian Keberhasilan 

Pembacaan Slot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat pergerakan dan 

pembacaan secara berurutan oleh miniatur sistem 

parkir komedi putar. Pada percobaan kartu 1 sampai 

dengan kartu 10 terdapat error pada pergerakan dan 

pembacaan pada sensor. Dari 90 kali pengujian, 

tingkat error pada pergerakan dan pembacaan 

mencapai 6,7% atau 6 kali error dan keberhasilan 

pembacaan dan pergerakan adalah 93,3%. Posisi 

error terdapat pada slot ke-5, ke-7, dan terjadi slip 

pada pergerakan awal motor. 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN  

Dari beberapa pengujian yang dilakukan pada 

pada miniatur sistem parkir komedi putar dapat 

ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Jarak optimal sensor yang digunakan untuk 

mengidentifikasi nomor slot adalah 5mm. 

2. Miniatur sistem parkir komedi putar masih 

dapat digunakan dengan beban penuh seberat 

850g. 

3. Miniatur sistem parkir komedi putar masih 

dapat digunakan hingga beban setengah sisi 

miniatur sistem parkir komedi putar 400g. 

4. Tingkat keberhasilan pergerakan dan 

kecocokan kartu rfid dengan slot parkir 

miniatur sistem parkir komedi putar mencapai 

93,3%. 
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Abstrak  –  Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA adalah 

menentukan pilihan sekolah yang sesuai dengan kriteria. Banyaknya pilihan sekolah membuat siswa juga 

kesulitan dalam mendapatkan data atau informasi lengkap. Oleh karena itu, pada penelitian ini dirancang bangun 

sistem yang membantu siswa untuk mengetahui pemilihan SMA yang dapat menjadi rekomendasi siswa 

mendaftar ke SMA tersebut, baik dari faktor internal maupun eksterna. Metode yang digunakan adalah Metode 
Simple Multi Atribute Rating Technique (SMART). Metode ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan 

multi kriteria yang didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai 

dan bobot  untuk menggambarkan seberapa penting nilainya dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Sistem 

Pendukung Keputusan menentukan  SMA dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan Mysql. Setelah 

dilakukan analisa, pengujian sistem menggunakan kuesioner dengan hasil persentase 80,88 % dan sistem 

berkualitas baik berdasarkan hasil pengujian black box 9126-2 dan akurasi metode bernlai 0 maka nilai akurat 

berdasarkan hasil pengujian accuracy metriks.  

Kata Kunci : Sekolah Menengah Atas, Metode SMART, Mutu pendidikan 

Abstract - One of the problems faced by students who want continue their education to high school is to 

determine the school choice that matches the criteria. The number of school choices makes students also 

difficulty in obtaining data or complete information. Therefore, this research is designed to build a system that 

helps students to know the selection of high school that can be a recommendation for students to apply to the 

high school, both from internal and external factors. The method used is Simple Multi Atribute Rating Technique 

(SMART) Method. This method is a multi-criteria decision-making method based on the theory that each 

alternative consists of a number of criteria that have value and weight to describe how important its value is 

compared to the other criteria. Decision Support System determines the high school is developed using PHP and 

Mysql language. After the analysis, the system test using questionnaires with the percentage result  80.88% and 

good quality system based on black box 9126-2 test results and accuracy of the method score 0 then the accurate 

value based on the accuracy test metrics 

Keywords: High School, SMART Method, Quality of education

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para 

siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA adalah 

menentukan pilihan sekolah yang sesuai dengan 

kriteria. Banyaknya pilihan sekolah membuatkan 

siswa juga kesulitan dalam mendapatkan sata atau 

informasi secara lengkap.  Mereka tidak ingin salah 

memilih sekolah yang mana akan berpengaruh penting 

bagi kemajuan prestasi para calon siswa. Mereka juga 
tidak ingin hanya mengeluarkan biaya yang mahal 

sedangkan kualitas, sarana dan prasana sekolah kurang 

mendukung. Namun ada pula yang menginginkan 

meskipun dengan harga mahal akan tetapi mutu 

pendidikan, sarana dan prasarana jauh lebih menjadi 

prioritas utama untuk menentukan sekolah[1]. Dalam 

pemilihan Sekolah Menengah Atas (SMA) banyak 

pertimbangan yang dilakukan oleh para orang tua 

siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama(SMP), 

maupun siswa tersebut, Faktor-Faktor yang menjadi 

pertimbangan antara lain : Faktor nilai ujian akhir 

kelulusan, yaitu nilai akhir dari kelulusan siswa, 

dimana sekolah lanjutan akan menerima siswa dengan 

pertimbangan nilai tertentu. Faktor jarak sekolah, 

dimana jarak menjadi suatu pertimbangan apabila 
jarak sekolah dekat dengan rumah maka menjadi suatu 

pertimbangan dari pada sekolah dengan jarak yang 

jauh. Faktor angkutan umum, pada dasarnya 

transportasi sangatlah penting berfungsi melayani 

mobilitas orang barang dan jasa, dalam hal pemilihan 

sekolah lanjutan, para orang tua juga akan 

mempertimbangkan jangkauan sekolah tersebut oleh 

sarana transportasi atau angkutan umum yang ada. 

Faktor tingkat unggulan sekolah, suatu sekolah dapat 

dikatakan unggul apabila sekolah tersebut mempunyai 

fasilitas yang memenuhi, mempunyai prestasi dan 
mempunyai tingkat kelulusan yang berkualiatas, yaitu 
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kelulusan dengan nilai ujian yang tinggi, sehingga 

lebih mudah apabila melanjutkan ke perguruan tinggi 

maupun dalam mencari pekerjaan[2]. 

 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas user  

membutuhkan suatu sistem yang membantu siswa 

memilih SMA untuk rekomendasi siswa mendaftar ke 

SMA tersebut Metode yang digunakan adalah Metode 

Simple Multi Atribute Rating Technique (SMART) 

merupakan suatu metode pengambilan keputusan 

multi kriteria yang didasarkan pada teori bahwa setiap 

alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki 

nilai dan setiap kriteria memiliki bobot untuk 

menggambarkan seberapa penting nilainya 

dibandingkan dengan kriteria yang lain. Metode 

SMART lebih sering digunakan karena 

kesederhaannya dalam merespon kebutuhan pembuat 

keputusan dan menganalisa respon. Metode ini dapat 

menjadi suatu cara untuk membantu para siswa/i kelas 

IX dalam menentukan SMA yang bermutu.  

 

Kriteria yang di pakai  pada pemilihan SMA ini adalah 

referensi dari jurnal yang Berjudul Model Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Sekolah 

Menggunakan Metode SAW yaitu, Biaya 

perbulan/SPP, Biaya uang gedung, Status Akreditasi,  

Rata-rata nilai UN, Lokasi sekolah, Ketersediaan 

Angkutan Umum.  Data yang digunakan untuk 

pemilihan SMA adalah data pada tahun 2016 berupa 

wawancara. Studi kasus yang digunakan adalah 10 

SMA yang di rekomendasikan oleh dinas pendidikan 

kota pekanbaru.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian 

membangun sebuah sistem yang dapat  menentukan 

SMA yang bermutu yang di beri nama “Sistem 

Pendukung Keputusan pemilihan SMA dengan 

Metode Simple Multi Atribute Rating Technique 

(SMART) ”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk membuat suatu  sistem pendukung 

keputusan dalam pemilihan SMA untuk 

merekomendasi SMA kepada siswa SMP . 

2. Menerapkan metode Simple Multi Atribute Rating 

Technique untuk memberikan hasil rekomendasi 

berdasarkan kriteria yang digunakan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk membuat suatu  sistem pendukung 

keputusan dalam pemilihan SMA untuk 

merekomendasi SMA kepada siswa SMP . 

2. Menerapkan metode Simple Multi Atribute Rating 

Technique untuk memberikan hasil rekomendasi 

berdasarkan kriteria yang digunakan. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

melakukan studi untuk melengkapi bahan dari sistem 

yang dibuat, dengan cara mengumpulkan data dari 

sumber  internet, buku, kuesioner dan mewawancarai 

pihak-pihak yang berhubungan dengan kebutuhan 

sistem yang dibangun.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan 

laporan penelitian ini adalah:  

1. Studi Literatur 

2. Perancangan 

3. Implementasi 

4. Pengujian 

5. Analisa dan Evaluasi  

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pertama menggunakan metode Simple Multi 

Atribute Rating Technique (SMART),  karena metode 

ini mampu menyelesaikan masalah dengan 

multikriteria. Pada sistem pendukung keputusan ini 

menggunakan PHP dan MySQL. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner terhadap Admin didapatkan hasil persentase 

sistem berada pada kisaran angka 83.57 % dan 

Manager didapatkan hasil persentase sistem berada 

pada kisaran angka 83%. Sehingga dapat memberikan 

rekomendasi yang tepat dan sesuai serta dapat 

membantu dalam penilaian pemilihan karyawan 

teladan [3].  

 

Penelitian kedua ini menggunakan metode Simple 

Multi Atribute Rating Technique dengan beberapa 

kriteria yaitu fasilitas, biaya, lokasi, dan variasi menu. 

Sistem ini dirancang menggunakan metode Simple 

Multi Attribute Rating Technique yang bersifat 

kuantitatif dalam pengambilan keputusan, dimana 

dalam setiap kriteria diberi bobot kemudian dihitung 

dengan menggunakan rumus Simple Multi Atribute 

Rating Technique (SMART) [4].  

 

Penelitian ketiga berjudul Rancang Bangun Sistem 

Informasi Sekolah Dengan Menerapkan Model Payne 

Customer Relationship Management. Pendaftaran 

murid baru di SMA Handayani menurun dalam kurun 

waktu 3 tahun belakangan dari tahun 2015 yang 

dikarenakan tingkat kepuasan pelayanan jasa 

menurun. Penurunan kepuasan ini di ketahui dari hasil 

wawancara dengan sampel 32 orang. Untuk 

menangani permasalahan ini maka dibutuhkan analisa 
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strategi bisnis dengan penerapan konsep Customer 

Relationship Management (CRM). Salah satu model 

CRM yaitu model Payne mampu menjawab 

permasalahan diatas, karena model ini bisa 

mengindentifikasikan kebutuhan-kebutuhan suatu 

organisasi dengan mempertimbangkan loyalitas 

pelanggan.Untuk menunjang hasil analisa identifikasi 

kebutuhan maka digunakan juga analisis SWOT, jadi 

diketahui penerapan IT dapat menjawab permasalahan 

tersebut. Oleh karena itu dibuatlah Sistem Informasi 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL. Setelah dilakukan pengujian 2 kali 

berdasarkan User Acceptance Test (UAT) diperoleh 

hasil bahwa sistem telah berkualitas baik sesuai 

dengan harapan pengguna [5] . 

 

Penelitian keempat Sistem Pendukung Keputusan 

Pemberian Kelayakan Kredit Pinjaman dengan 

Metode Trapezoidal Fuzzy AHP pada Bank BPR 

Pekanbaru. Salah satu bentuk layanan yang diberikan 

oleh Bank BPR Pekanbaru adalah pemberian 

pinjaman finansial kepada masyarakat berupa kredit. 

Sampai saat ini, sistem yang sedang berjalan pada 

Bank BPR Pekanbaru masih menggunakan proses 

manual, yaitu jika calon debitur ingin mengajukan 

kredit mereka harus datang ke bank terlebih dahulu 

dan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Jika 

persyaratan terpenuhi dan sesuai dengan kriteria yang 

ada maka calon debitur berhak menerima kredit. 

Tetapi, jika persyaratan dan kriteria tidak sesuai maka 

calon debitur tidak berhak menerima kredit. Hal ini 

berdampak terhadap lamanya dalam menunggu hasil 

keputusan dari pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah media alternatif untuk memudahkan Bank 

dalam membantu memberikan kelayakan kredit bagi 

calon debitur. Pada penelitian ini, digunakan teknologi 

sistem pendukung keputusan yang menerapkan 

metode Trapezoidal Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process. Metode ini digunakan untuk menghitung 

bobot kriteria 5C (The Five C’s Of Credit) yang terdiri 

dari Character (Keadaan Watak), Capacity 

(Kemampuan), Capital (Modal), Condition (Kondisi 

Sosial Ekonomi), dan Collateral (Barang yang 

diserahkan/jaminan) sehingga menghasilkan suatu 

alternatif keputusan pemberian kelayakan kredit pada 

calon debitur [6]. 

2.2 Sistem pendukung keputusan 

Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai 

sistem yang mampu memberikan kemampuan,baik 

kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah semi-struktur 

dengan cara memberikan informasi ataupun usulan 

menuju pada keputusan tertentu. [7] 

 

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem 

infomasi interaktif yang menyediakan informasi, 

pemodelan dan manipulasi data. Sistem ini digunakan 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi 

yang semi struktur dan situasi tidak terstruktur, 

dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana 

keputusan seharusnya dibuat [8].  

2.3 Metode Simple Multi Atribute RatingTechnique  

Metode Simple Multi Atribute Rating Technique 
merupakan suatu metode untuk pengambilan 

keputusan multi kriteria yang dikemabnagkan pada 

tahun 1997 oleh Edward. Metode SMART didasarkan 

pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah 

kriteria yang memiliki nilai dan setiap kriteria 

memiliki bobot yag Senggambarkan seberapa penting 

nilai dari bobot tersebut dibandingkan dengan kriteria 

lain.  

Dengan rumus :  

𝑢𝑖(𝑎𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝑢𝑖(𝑎𝑖)
𝑚

𝐽=1
   

Dimana:  
Wj     = nilai pembobotan kriteria ke-j dan k kriteria  

𝑢𝑖(𝑎𝑖)= nilai utility kriteria ke-i untuk kriteria ke-i  

 

Langkah-langkah penyelesaian metode SMART secara 

umum adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah 

2. Menentukan kriteri yang akan digunakan 

3. Menentukan alternatif yang akan digunakan 

4. Memberi bobot pada setiap alternatif  

                              

𝑢𝑖(𝑎𝑖) =
𝐶𝑜𝑢𝑡−𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛
    

Dimana:  

𝑢𝑖(𝑎𝑖)=nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke-i 

Cout    = nilai keriteria ke-1 

Cmin    = nilai kriteria minimal 

Cmax    = nilai kriteria maksimal 

 

5. Hitung nilai normalisasi pada setiap kriteria 
disetiap alternatif  

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
𝑤𝑗

∑ 𝑤𝑗

 

 

Dimana :  

Normalisasi = Nilai bobot kriteria baris i kolom ke j  
 Wj = bobot kriteria pada baris i kolom ke j  

∑wj = Total bobot kriteria pada baris i kolom ke j  

 

6. Hitung nilai utility pada setiap alternatif  
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Dimana:  

Wj     = nilai pembobotan kriteria ke-j dan k kriteria  

𝑢𝑖(𝑎𝑖)= nilai utility kriteria ke-i untuk kriteria ke-i 

  

7. Lakukan perangkingan berdasarkan nilai utility 

8. Pilih alternatif dengan nilai utility terbesar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan  

Pada bagian ini menjelaskan tentang perancangan 

pada sistem pendukung keputusan pemilihan SMA 

menggunakan metode Simple Multi Atribute Rating 

Technique.  

1. Use case diagram 

Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas 

yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan 

adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah Use Case Diagram 

merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah 

entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan 

system. Aktor pada sistem pendukung keputusan 

pemilihan sma adalah admin dan user. Admin pada 

sistem ini adalah kepala dinas pendidikan pekanbaru 

dan user pada sistem ini adalah siswa/i SMP dan 

orangtua dari siswa/i SMP.  

 
Gambar 1 : Use Case Diagram 

 

3.2  Hasil  

Halaman awal pengunjung adalah halaman yang 

pertama kali muncul pada saat pertama kali 

mengakses sistem ini. Pada halaman ini dapat 

melakukan melihat 10 SMA, dan user bisa melihat 

secara detail tentang SMA yang ingin dilihat. 

Dihalaman home ini terdapat menu search yang bisa 

diketikkan nama sekolah lalu akan menampilkan 

detail tentang SMA tersebut dan nampilkan peringkat 

secara otomatis.  

 
Gambar 2 : Halaman Awal Pengunjung 

 

Halaman peringkat SMA adalah halaman yang 

memberitahukan perengkingan SMA dari nilai angka 

yang tertinggi hingga terendah sebagai rekomendasi 

calon SMA untuk masuk ke SMA tersebut. Untuk 

menentukan peringkat ini ada beberapa penilaian 

seperti uang perbulan (spp), uang gedung, jarak 

sekolah, adanya angkutan umum, status akreditasi, 

rata-rata nilai UN pada tahun 2016. Diperingkat 

sekolah ini untuk menentukan perengkingan 

menggunkan Metode Simple Multi Atribute Rating 

Technique secara statis. 

 

 
Gambar 3 : Halaman Peringkat Sekolah 

 

Halaman pilih sekolah yang diakses oleh user. 

pengunjung dihalaman ini bisa mengisi kriteria sesuai 

keinginan pengunjung. Dihalaman pilih sekolah akan 

menghasilkan nilai hasil yang di isi oleh pengunjung 

dan memberikan beberapa rekomendasi sekolah yang 

mendekati nilai hasil yang diisi oleh pengunjung dan 

dilihat dari perangkingan yang sudah ada oleh admin.  
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Gambar 4 : Halaman Pilih Sekolah 

Nilai kriteria yang dijadikan perhitungan untuk 

merekomendasikan sekolah untuk pengunjung. 

Pengunjung bisa mengisi kriteria yang mereka 

inginkan. Halaman pilih sekolah ini merupakan 

halaman yang dilakukan oleh pengunjung untuk 

memasukkan kriteria sesuai yang mereka inginkan 

dari biaya spp, biaya gedung, status akreditasi, 

ketersediaan angkutan, nilai UN, lokasi sekolah. 

Dimana pengunjung bisa memasukkan mengisi sesuai 

yang pengunjung inginkan dan akan menghasilkan 

rekomendasi sesuai yang pengunjung  isi.  

3.3 Pembahasan 

1. Pengujian Kepuasan User 

Pernyataan pengujian merujuk pada Webqual dan 

pernyataan disesuaikan dengan kebutuhan sistem pada 

penelitian ini dengan skala likert dapat membantu 

sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan suatu isu 

atau objek lalu subjek dan responden diminta untuk 

memberi tingkat kesetujuan atau ketidak setujuan 

mereka terhadap masing-masing pernyataan. 

Perrtanyaan ini diberikan kepada 396 siswa SMP 

disekitaran SMA yang menjadi tempat penelitian. 

Umur anak SMP yang menjadi responden sekitar 13-

15 tahun. Jumlah responden didalam menggunakan 

metode slovin : 

n = 42.905

1+(42.905 𝑥 0,052)
 = 396 orang 

Dari hasil pengujian kepuasan user  didapat hasil dari 

kuesioner adalah setuju dengan nilai rata-rata 80,88%. 

Hasil yang diperoleh respon sangat setuju, setuju dan 

netral bahwa sistem ini dapat mempermudah dalam 

pengambilan keputusan menentukan mutu SMA 

dipekanbaru. Metode yang digunakan untuk sistem 

pendukung keputusan menentukan mutu SMA adalah 

metode  SMART. Berikut pembahasan dari  metode. 

2.  ISO 9126-2 suitability 

Pengujian pada penelitian ini menggunakan metode 

black box. Pengujian borfokus pada kebutuhan 

fungsional sistem. Prosedur pengujian yang digunakan 

mengikuti standar ISO 9126-2, yaitu pada faktor 

kualitas functionality dengan sub faktor kualitas 

suitability. Ini dilakukan untuk mengetahui kualitas 

perangkat lunak yang dikembangkan pada penelitian 

ini dalam hal fungsionalitasnya. Terutama dalam hal 

kesesuaian fungsi. Terdapat 3 metrik yaitu Metrik 

Functional Implementation Completeness,Metrik 

Functional Adequacy dan Metrik Functional 

Implementation Coverage. Berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa sistem 

pendukung keputusan menentukan mutu SMA) telah 

berkualitas baik dari hal kesesuaian pengembangan 

dengan perancangan awal. Sistem telah lengkap 

diimplementasikan, bekerja sesuai dengan ekspektasi 

dan benar fungsinya. Hasil total nilai sukses dan gagal 

yang diperoleh dari test case dilakukan dengan 

perhitungan rumus ISO/IEC TR 9126-2 

X = 1 −
𝐴

𝐵
 

X= Functionally 

A= Jumlah total fungsi tidak valid 

B= Jumlah seluruh fungsi  

 

X = 1 −
0

1
  

    =  1  

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh nilai 

functionally perangkat lunak. Perangkat lunak 

dikatakan semakin baik jika nilai functionally 

mendekati 1. 

3. Pengujian Metode ISO 9126-2 accuracy  

Untuk menentukan akurasi sistem dilakukan 

percobaan selama 10 kali percobaan dengan 

membandingkan nilai perhitungan manual dan 

perhitungan menggunakan sistem. Kesimpulannya 

adalah dari 10 percobaan yang dilakukan dengan data 

yang berbeda dengan cara membandingkan 

perhitungan manual menggunakan excel dengan 

perhitungan sistem memiliki hasil yang sama. Sistem 

yang dibangun sudah akurat, baik dari ekspektasi 

pengguna, serta akurasi dan presisinya fitur yang 

memiliki fungsi komputasi atau perhitungan. Semakin 

mendekati 0 berarti semakin konsisten fungsi yang 

diimplementasikan.  
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4. KESIMPULAN 

1. Sistem pendukung pemilihan SMA dibangun 

menggunakan metode Simple Multi Atribute 
Rating Technique berhasil diimplementasikan 

pada sistem untuk memproses data sehingga 

dikeluarkan rekomendasi SMA sesuai dengan 

pengisian kriteria yang dimasukkan oleh 

pengunjung.  

2. Berdasarkan hasil pengujian akurasi metode 

dengan Accuracy metrics didapatkan hasil adalah 

0. Dimana 0 memiliki arti semakin mendekati 0 

berarti semakin konsisten fungsi yang 

diimplementasikan.  

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi pernyataan skala 
likert di dapatkan hasil dengan rata-rata 80,88% 

responden setuju dengan sistem yang dibangun.  

4. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan Black Box,  sistem pendukung 

keputusan pemilihan SMA menggunakan metode  

Simple Multi Atribute Rating Technique sudah 

berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. 
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Abstrak  –  Beberapa perguruan tinggi melarang keras mahasiswa atau pengunjung untuk merokok di 

lingkungan kampus, namun hal ini sering kali dilanggar oleh oknum yang merokok didalam toilet dan  tidak 

dapat dipantau monitor dan petugas keamanan. Oleh karena itu dibuatlah sebuah alat pendeteksi asap rokok 

yang mengeluarkan suara “Dilarang merokok di lingkungan ini, terimakasih” dan menyampaikan peringatan 

kepada petugas keamanan melalui website, dimana website dapat menampilkan sketsa ruangan. Alat 
pendeteksi asap rokok ini dipasang pada sebuah ruangan berupa toilet dengan ukuran panjang 160 cm, lebar 

83 cm, dan tinggi 193 cm. Detektor ini bekerja dengan cara mendeteksi asap menggunakan sensor MQ2 dan 

data yang dikirimkan diproses oleh Raspberry Pi. Detektor dapat mendeteksi berbagai asap seperti asap 

pembakaran kertas, asap pembakaran rokok. Jika kadar asap mencapai batas nilai yang sudah ditentukan maka 

Website akan memberikan notifikasi pada petugas, Time respon dari website adalah rata-rata 0,057 ms. Dari 

pengujian yang dilakukan maka diketahui bahwa asap rokok dapat terdeteksi jika nilai yang terdeteksi oleh 

sensor telah mencapai batas nilai yang ditentukan, dan raspberry pi menerima data digital yang telah 

dikonversi dari Analog to Digital Converter. Namun dalam pendeteksian asap, detektor ini bergantung kepada 

ketebalan  asap, pergerakan asap, dan waktu lamanya asap berada di dalam toilet.   

 
Kata Kunci : deteksi asap rokok, raspberry pi, MQ2 

  

Abstract - Some universities strictly prohibit students or visitors to smoke in the campus environments, but still 

there are some people who find a way to violate this regulation and they do that because they are not monitored 

by a CCTV and security personnels. Therefore, a cigarette smoke detector is needed in each of the specified 

spots to sound "Dilarang merokok di lingkungan ini. Terima kasih." and to send a warning to the security 

personnels through the website, where the website can display a sketch of the room. The cigarette smoke 

detector with the length of 160cm, width of 83cm, and height of 193cm is implemented in for example a toilet. 
This detector works by detecting smoke using the MQ2 sensor and then the transmitted data will be processed by 

Raspberry Pi. The detector can detect various fumes such as smoke of paper burn and smoke of cigarette. If the 

level of smoke value reaches the specified limit value then the website will notify the security personnel. The 

response time of the website is in an average of 0.057ms. From the tests performed it is known that cigarette 

smoke can be detected if the value detected by the sensor reaches the specified limit value, and the raspberry pi 

receives the digital data converted from Analog to Digital Converter. In detecting smoke, this detector depends 

on the thickness of the smoke, movement of the smoke, and duration of the smoke  in the toilet.  

 

Keywords: Smoke detection, raspberry pi, MQ2 
 

1. PENDAHULUAN 
Indonesia menjadi salah satu negara yang paling 

banyak dalam mengkonsumsi rokok yaitu sebanyak 

240 miliar batang pada tahun 2014 dan 20,3% nya 

adalah remaja yang berumur 13-15 tahun (Global 

Youth Tobacco Survey & WHO, 2014). Rokok sangat 

berbahaya bagi kesehatan tubuh, pada sebatang rokok 

terdapat 4000 ribu bahan kimia, 250 zat beracun dan 

50 diantaranya bersifat kanker (WHO, 2016). Banyak 

masyarakat Indonesia yang tahu akan bahaya dari 

kandungan rokok namun tidak memperdulikan hal ini. 

Perokok terbagi dua yaitu perokok aktif dan perokok 

pasif, perokok aktif adalah orang yang langsung 
menghisap rokok dan perokok pasif adalah orang yang 

menghirup asap rokok secara tidak langsung (WHO, 

2016). 

Pemerintah Indonesia telah mengatur tempat yang 

dilarang untuk merokok, menurut Undang-undang 
Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan pasal 115 ayat 1 kawasan bebas rokok 

diantaranya yaitu tempat proses belajar mengajar, 

tempat ibadah, dan fasilitas layanan kesehatan. 

Politeknik Caltex Riau (PCR) adalah salah satu 

perguruan tinggi yang tidak memperbolehkan 

siapapun untuk merokok didalam lingkungan kampus. 

Namun, beberapa kali peraturan ini dilanggar oleh 

pengunjung dengan merokok didalam ruangan yang 

tertutup seperti Toilet,  meskipun sudah diberitahukan 

terlebih dahulu dan sudah disediakannya tempat 

khusus untuk merokok. 

Melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

pendeteksi asap rokok dengan output suara berbasis 
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arduino [1] yang hanya berupa prototipe, Penelitian ini 

mengimplementasikan pendeteksi asap rokok pada 

toilet Gedung Serba Guna PCR. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini tidak 

menutup kemungkinan untuk membuat alat yang 

dapat mendeteksi asap rokok dengan mengeluarkan 

peringatan dan dapat memvisualisasikan ruangan 

dimana perokok berada sehingga dapat ditegur secara 

langsung. Alat yang dibuat yaitu detektor asap rokok 

menggunakan sensor asap MQ2 dengan Raspberry Pi 

sebagai mikrokomputer. Raspberry Pi adalah 
minikomputer open source yang bisa dikembangkan 

sesuai kebutuhan pengguna. Sensor asap MQ2 akan 

tersambung pada Analog to Digital Converter (ADC) 

lalu tersambung ke Raspberry Pi, jika asap rokok 

terdeteksi maka sensor MQ2 akan memberikan data 

analog pada ADC dan akan diolah oleh Raspberry Pi 

lalu membunyikan suara “Dilarang merokok di 

lingkungan ini, Terimakasih”, menyimpan data waktu 

juga lokasi asap rokok pada database sehingga dapat 

ditampilkan pada website dan penjaga akan tahu 

dimana posisi perokok berada. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian [1] Teknik Komputer 

Politeknik Caltex Riau. Kuriniawan meneliti tentang 

pendeteksi asap rokok dengan output suara berbasis 

Arduino, yaitu perancangan sebuah pendeteksi asap 

rokok menggunakan sensor MQ2 dengan 

Mikrokontroler ATMega328 dan dengan board 

Arduino UNO R3, penelitian ini menggunakan 

Adafruit Wave Shield sebagai output suara, dan 
menggunakan Bahasa C sebagai Bahasa 

pemrogramannya. Penelitian ini menguji beberapa tipe 

asap seperti asap rokok, asap pembakaran kertas koran 

dan kertas hvs. Ketika kadar asap yang dideteksi 

mencapai angka minimal yang sudah ditentukan yaitu 

5733 ppm, alat pendeteksi asap rokok Kurniawan ini 

dapat mendeteksi asap rokok dan mengeluarkan 

output suara. Kurniawan menyimpulkan bahwa 

ketebalan asap, arah pergerakan asap, dan lama waktu 

asap berada pada ruangan adalah faktor yang 

mempengaruhi kemampuan alat yang Kurniawan 
rancang. 

Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan untuk 

pembangunan detektor ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh [2] “Penggunaan Sensor Gas MQ2 

Sebagai Pendeteksi Asap Rokok”. Mandagi meneliti 

tentang penggunaan sensor MQ2 sebagai pendeteksi 

asap rokok, menggunakan AT89S52 sebagai 

mikrokontroler dan ISD 1110 sebgai perekam suara 

dan memutar suara ulang melalui speaker. Pada saat 

sensor mendeteksi asap rokok maka tegangan yang 

dihasilkan adalah 0,250 Volt  hingga 1,200 Volt dan 

speaker akan menyala, namun jika sensor tidak 
mendeteksi asap rokok maka tegangan yang 

dihasilkan adalah 0,190 Volt dan speaker mati. 

Penelitian yang dilakukan oleh [3], dengan judul 

“Rancang Bangun Detektor Asap Rokok 

Menggunakan SMS Gateway  Untuk Asrama Crystal 

di Universitas Klabat” meneliti tentang pendeteksi 

asap rokok yang menggunakan sensor MQ7 dan UV-

Tron, dan menggunakan Arduino UNO, pengeluaran 

yang dihasilkan dari penelitian ini adalah notifikasi 

berupa SMS dan bunyi dari buzzer jika terdeteksi ada 

asap rokok. Kesimpulan yang diambil Sujatmoko ialah 

alat dapat membantu Monitor dalam melaksanakan 

tugas. 
 

 

 

3. METODE 

 

3.1. Block 

Diagram 

Berikut adalah diagram blok pendeteksi asap rokok 

dengan output suara dan web meggunakan 

Raspberry Pi. 

 
Gambar 3. 1 Block Diagram 

1. MQ2 berfungsi sebagai sensor analog untuk mendeteksi 
asap rokok, jika ada asap maka sensor akan 
mengirimkan data berupa data analog ke ADC 
MCP300x untuk diubah ke data digital yang nantinya 

akan diproses oleh Raspberry Pi B+. 
2. ADC MCP300x adalah sebuah Analog To Digital 

Converter yang berfungsi mengubah data analog 
menjadi data digital dan akan diproses oleh Raspberry 
Pi B+. 

3. Pada Raspberry Pi akan dipasang Web Server dan 
Database Server. Web server dan Database Server 
berfungsi sebagai server bagi website monitoring yang 

akan memvisualisasikan dimana asap rokok terdeteksi. 
4. Raspberry Pi B+ akan digunakan untuk menerima dan 

mengolah data dari ADC MCP300x yang didapat dari 
sensor MQ2. Data yang diterima digunakan untuk 
menentukan jenis asap yang dideteksi. 

5. Relay digunakan untuk mengatur speaker mana yang 
akan menyala sebagai pemberi suara peringatan. 

6. Speaker, digunakan untuk mengeluarkan suara 

peringatan berupa “Dilarang merokok di lingkungan ini, 
Terimakasih”. 

 

3.2. Ruangan 

Pada penelitian ini digunakan 2 buah ruangan yaitu 

Toilet Gedung Serba Guna untuk 

mengimplementasikan alat, berikut adalah desain 

ruangan. 
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Gambar 3. 2 Ruangan Pengujian 

Detektor ini diimplementasikan ke sebuah ruangan 

yaitu Toilet dengan ukuran panjang 160cm, lebar 

83cm, dan tinggi 198cm seperti yang terlihat pada 

gambar 3.2. Sensor diletakkan di atas ruangan agar 

dapat mendeteksi asap yang diperkirakan akan 

mengarah keatas.  

 

3.3. Diagram Alir 
Gambar 3.3 adalah diagram alir dari pendeteksi asap 

rokok dengan output suara & web menggunakan 

raspberry pi. 

 
Gambar 3. 3 Diagram Alir 

3.4. Website 
Berikut adalah prototipe antarmuka website yang 

digunakan. 

 
Gambar 3. 4 Prototipe website sebelum asap rokok 

terdeteksi 

 
Gambar 3. 5 Prototipe website setelah asap rokok terdeteksi 

pada ruangan A 

 

Gambar 3. 6 Prototipe website setelah asap rokok terdeteksi 

pada ruangan B 

Sebelum asap rokok terdeteksi dapat dilihat pada 

gambar 3.3 website hanya menampilkan sketsa dasar 

dari Toilet. Setelah asap rokok terdeteksi, ruangan 

berkedip menjadi warna merah, kolom waktu dan 

lokasi menampilkan waktu ketika asap rokok 

terdeteksi dan menampilkan lokasi kejadian secara 

otomatis. 

3.5. Database 

Pada website yang digunakan ini menggunakan 2 tabel 

pada database yaitu tabel Kejadian dan tabel Ruangan. 

Tabel Kejadian digunakan untuk menyimpan data dari 

seluruh kejadian yang pernah terjadi. Dapat dilihat 

pada gambar 3.7 perancangan tabel Kejadian. 

 

Gambar 3. 7 Tabel Kejadian 

Sedangkan tabel Ruangan digunakan sebagai pemicu 

terjadinya notifikasi pada website, dan data yang 

disimpan hanya 12 data ruangan yang digunakan. 

Dapat dilihat pada gambar 3.8 perancangan tabel 

Ruangan. 

 

Gambar 3. 8 Tabel Ruangan 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

198 cm 83 cm 

476



4.1 Implementasi 

Dalam pengimplementasian, alat yang sudah jadi 

diletakkan pada atas toilet dengan sebatang besi 

sebagai penyangga sensor dan piringan sebagai wadah 

untuk menangkap asap yang menguap. Raspberry Pi 

diletakkan tepat diatas pembatas toilet bersamaan 

dengan besi penyangga sensor, begitu juga speaker 

yang diletakkan dekat dengan Raspberry Pi. Gambar 

4.1 adalah hasil jadi yang telah dipasang pada Toilet 

GSG. 

 
Gambar 4.1 Implementasi Pada Toilet 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat telah terpasang 

sebuah Pendeteksi Asap Rokok pada Toilet 

Gedung Serba Guna PCR. Adapun alat-alat yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Raspberry Pi, merupakan minikomputer yang 

digunakan untuk memproses data dari 

pembakaran asap melalui sensor MQ2 dan 

mengirim data ke Raspberry Pi server. 

2. MCP3002 adalah sebuah Integrated Circuit 

yang digunakan untuk mengubah sinyal digital 

menjadi sinyal analog. 

3. Sensor MQ2 digunakan untuk mendeteksi 

kadar asap. 

4. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara 

peringatan kepada perokok. 
 

4.2 Pengujian Analog to Digital Converter  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

ADC dapat memberikan data yang akuruat kepada 

Raspberry Pi. Dari pengujian yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa ADC (Selanjutnya dikatakan 

MCP3002) dapat mengirim dan menerima data 

dengan baik selama mendapatkan cukup daya. 

MCP3002 dapat menerima sinyal Analog dari sensor 

MQ2 dengan tegangan 0V – 5V yang dikonversi 

menjadi nilai 0 – 1023. Hal ini dapat diketehui dari 

diterimanya data dari MCP3002 kepada Raspberry Pi. 

4.3 Pengujian Sensor MQ2 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jika sensor 
dapat mendeteksi asap rokok pada 2 Toilet yang 

berukuran Panjang 160cm, Lebar 83cm, dan tinggi 

198cm. Juga bertujuan untuk mengetahui berapa lama 

asap rokok akan terdeteksi. Pengujian ini dilakukan 

dengan melakukan pembakaran dari:  

a. Pembakaran Kertas HVS 

Pengujian pertama dilakukan dengan membakar 

kertas HVS sebanyak 3 kali pengujian dengan 

jarak pembakaran yang berbeda yaitu >1m, 70cm, 

dan 40cm. Adapun hasil dari pembakaran kertas 

HVS pada percobaan I dengan jarak pembakaran 

>1m dapat dilihat pada Table 4.1. 

 

Tabel 4. 1 Pembakaran Kertas HVS dengan jarak > 1m 

Sen 

sor 

Percob

aan 

Wak 

tu 

Kadar 
Asap 
(ppm)  

Perin
ga 
tan 

1 

I 

1 mnt 0.170 Mati 

2mnt 0.060 Mati 

4mnt 0.040 Mati 

II 

1 mnt 0.100 Mati 

2mnt 0.170 Mati 

4mnt 0.040 Mati 

III 

1 mnt 0.130 Mati 

2mnt 0.050 Mati 

4mnt 0.030 Mati 

2 

I 

1 mnt 0.060 Mati 

2mnt 0.120 Mati 

4mnt 0.050 Mati 

II 

1 mnt 0.110 Mati 

2mnt 0.070 Mati 

4mnt 0.040 Mati 

III 

1 mnt 0.080 Mati 

2mnt 0.170 Mati 

4mnt 0.050 Mati 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dipahami bahwa 

kadar asap yang dideteksi setiap waktunya 

berbeda ada naik dan turun. Ini disebabkan karena 

ketebalan asap yang dideteksi dan arah 
pergerakan asap terhadap sensor. 

 

Tabel 4. 2 Pembakaran Kertas HVS dengan jarak 70 cm 

Sen 
sor 

Perco 
baan 

Wak 
tu 

Kadar 
Asap 

(ppm) 

Peri 
nga 

tan 

1 

I 
1 mnt 0.270 Mati 

2mnt 0.120 Mati 

II 
1 mnt 0.250 Mati 

2mnt 0.120 Mati 

III 
1 mnt 0.390 Mati 

2mnt 0.120 Mati 

2 

I 
1 mnt 0.220 Mati 

 2mnt 0.120 Mati 

II 
1 mnt 0.170 Mati 

2mnt 0.100 Mati 

III 
1 mnt 0.300 Mati 

2mnt 0.100 Mati 

1 

2 

3 

4 
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Dari Tabel 4.3 dapat dipahami bahwa kadar asap 

yang dideteksi semakin tinggi dikarenakan jarak 

yang semakin dekat dengan sensor. Hal ini 

disebabkan karena kadar asap yang semakin tebal, 

dan arah pergerakan asap yang menuju ke sensor 

semakin cepat. 

Tabel 4. 3 Pembakaran Kertas HVS dengan jarak 40 cm 

Sen 
sor 

Per 
co 

baan 

Wak 
tu 

Kadar 
Asap 
(ppm) 

Peri 
nga 
tan 

1 

I 
1 mnt 34.300 Mati 

2mnt 1.500 Mati 

II 
1 mnt 519.00 Mati 

2mnt 2.000 Mati 

III 
1 mnt 66.000 Mati 

2 mnt 1.000 Mati 

2 

I 
1 mnt 2.100 Mati 

2mnt 0.100 Mati 

II 
1 mnt 33.000 Mati 

2mnt 1.000 Mati 

III 
1 mnt 38.000 Mati 

2mnt 1.000 Mati 

Dari Tabel 4.4 dapat dipahami bahwa kadar asap 

yang dideteksi akan semakin tinggi dikarenakan 

jarak pembakaran yang semakin dekat dengan 

sensor. Hal ini disebabkan karena kadar asap yang 

semakin tebal, dan arah pergerakan asap yang 

menuju ke sensor semakin cepat. Pada proses 

pengujian pembakaran kertas HVS dengan variasi 

jarak yang berbeda, peringatan dan notifikasi 

tidak menyala dikarenakan kadar asap yang 
berada dibawah nilai yang sudah ditentukan pada 

program. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa alat 

dapat bekerja dengan baik, alat tidak memberikan 

peringatan dan notifikasi Website karena kadar 

asap yang dideteksi tidak mencapai nilai yang 

sudah ditentukan tiap jaraknya. Nilai yang 

ditentukan yaitu jika pembakaran dilakukan lebih 

dari jarak 1 Meter maka nilai minimum yang 

ditentukan adalah 0.1800 ppm, jika pembakaran 

berada pada jarak 70 cm maka nilai minimum 

yang ditentukan adalah 0.4000 ppm, jika 
pembakaran berada pada jarak 40 cm maka nilai 

minimum yang ditentukan adalah 3.5000 ppm, 

jika pembakaran berada pada jarak 10 cm maka 

nilai minimum yang ditentukan adalah 520.0000 

ppm.  

b. Pembakaran Rokok 

Pada pengujian ini dilakukan pembakaran rokok 

Dji Sam Soe sebanyak 3 kali percobaan dan 

dengan jarak pembakaran rokok yang berbeda 

yaitu > 1 Meter, 70cm, dan 40cm. 

Tabel 4. 4 Pembakaran Rokok dengan jarak 1 m 

Sen 

sor 

Per 

co 

Wak 

tu 

Kadar 

Asap 

Peri 

ngat 

baan (ppm)  an 

1 

I 

1 mnt 0.600 Aktif 

2mnt 0.300 Aktif 

4mnt 0.050 Aktif 

II 

1 mnt 0.100 Aktif 

2mnt 0.400 Aktif 

4mnt 0.700 Aktif 

III 

1 mnt 0.100 Aktif 

2mnt 0.300 Aktif 

4mnt 0.600 Aktif 

2 

I 

1 mnt 0.100 Aktif 

2mnt 0.250 Aktif 

4mnt 0.100 Aktif 

II 

1 mnt 0.200 Aktif 

2mnt 0.500 Aktif 

4mnt 0.800 Aktif 

III 

1 mnt 0.200 Aktif 

2mnt 0.400 Aktif 

4mnt 0.500 Aktif 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai yang 
dideteksi dari asap rokok berbeda setiap 

waktunya, ini disebabkan karena kadar asap dan 

arah pergerakan asap terhadap sensor. Pada saat 

pengujian pendeteksian asap rokok beberapa kali 

notifikasi tidak menyala Karena nilai minimum 

tidak tercapai. 

Tabel 4. 5 Pembakaran Rokok dengan jarak 70cm 

Sen 

sor 

Per 
co 

baan 

Wak 

tu 

Kadar 
Asap 
(ppm)  

Peri 
nga 
tan 

Sen 
sor 1 

I 

1 mnt 0.300 Aktif 

2 mnt 3.300 Aktif 

4 mnt 0.100 Aktif 

II 

1 mnt 0.800 Aktif 

2 mnt 6.600 Aktif 

4 mnt 0.300 Aktif 

III 

1 mnt 0.200 Aktif 

2 mnt 0.900 Aktif 

4 mnt 1.900 Aktif 

Sen 
sor 2 

I 

1 mnt 0.700 Aktif 

2 mnt 1.090 Aktif 

4 mnt 0.100 Aktif 

II 

1 mnt 0.600 Aktif 

2 mnt 1.750 Aktif 

4 mnt 0.300 Aktif 

III 

1 mnt 0.300 Aktif 

2 mnt 1.080 Aktif 

4 mnt 0.400 Aktif 
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Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai yang 

dideteksi dari asap rokok berbeda setiap 

waktunya, ini disebabkan karena kadar asap dan 

arah pergerakan asap terhadap sensor. Pada saat 

pengujian pendeteksian asap rokok beberapa kali 

notifikasi tidak menyala Karena nilai minimum 

tidak tercapai.  

Tabel 4. 6 Pembakaran Rokok Dengan Jarak 40 cm 

Sen 
sor 

Per 
co 

baan 

Wak 
tu 

Kadar 
Asap 
(ppm)  

Peri 
nga 
tan 

1 

I 

1 mnt 40.000 Aktif 

2mnt 110.00 Aktif 

4mnt 0.100 Aktif 

II 

1 mnt 36.00 Aktif 

2mnt 280.00 Aktif 

4mnt 0.300 Aktif 

II 

1 mnt 0.650 Aktif 

2mnt 58.000 Aktif 

4mnt 0.100 Aktif 

2 

I 

1 mnt 10.000 Aktif 

2mnt 13.000 Aktif 

4mnt 0.200 Aktif 

II 

1 mnt 38.000 Aktif 

2mnt 10.000 Aktif 

4mnt 0.900 Aktif 

III 

1 mnt 15.000 Aktif 

2mnt 5.000 Aktif 

4mnt 0.200 Aktif 

Dari beberapa tabel hasil pengujian asap rokok 

diatas dapat disimpulkan sensor bekerja degan 

baik, namun dalam membedakan jenis asap yang 

dideteksi, sangat bergantung pada kepekatan asap 

dan jarak pembakaran menuju sensor, ini 

dikarenakan toilet yang tidak tertutup dan toilet 

menggunakan kipas, sehingga asap tidak dapat 

berada tetap pada toilet.  

4.5 Pengujian Website 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fitur 

dari website berjalan dengan baik, dan mengukur 
respon time website dari terdeteksinya asap rokok 

hingga ditampilkannya peringatan pada website. 

Website ini akan memberikan peringatan berupa bunyi 

Beep berulangkali hingga asap rokok tidak terdeteksi 

lagi dan lokasi yang terdeteksi akan berkedip menjadi 

warna merah. Pada Gambar 4.3  dapat dilihat tampilan 

dari website yang digunakan. 

 
Gambar 4.2 Website 

Untuk mengetahui respon time dari website, telah 

dilakukan pengujian dengan menggunakan command 

Tshark pada Raspberry Pi. Dari Pengujian yang 

dilakukan dapat diketahui bahawa rata- rata watu yang 
dibutuhkan dari request yang dikirim hingga response 

diterima dari Raspberry Pi ke Server adalah 0,057 ms, 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 Response Time 

Percobaan Respon Time 

Ke-1 < 0,045 ms 

Ke-2 < 0,052 ms 

Ke-3 < 0,060 ms 

Ke-4 < 0,070 ms 

Ke-5 < 0,071 ms 

 

5. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan percobaan pada alat pendeteksi 

asap rokok ini, maka didapankan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam mendeteksi asap, detektor ini bergantung 

kepada kadar dan ketebalan  asap, pergerakan 

asap, dan waktu lamanya asap berada pada toilet. 

2. Setelah pengujian yang dilakukan pada toilet yang 

berukuran panjang 160cm, lebar 83cm, dan tinggi 

198cm maka didapatkan beberapa nilai ppm asap 

rokok sesuai jarak dari pembakaran menuju 

sensor, yaitu lebih dari 1 meter bernilai minimum 

0,1800 ppm, 70 cm dengan nilai 0,4000ppm, 40 

cm dengan nilai 3,5000ppm, dan 10cm dengan 

nilai 520,0000. 

3. Fitur- fitur yang digunakan dalam website dapat 

bekerja dengan baik selama jaringan yang 

digunakan stabil. Waktu respon dari Raspberry Pi 

ke Server memiliki rata- rata waktu 0,057 ms. 

4. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada 

penelitian ini diketahui bahwa posisi sensor 

pendeteksi yang direkomendasikan adalah dengan 

jarak ± 1 meter, dan nilai minimal asap adalah 

0,1800 ppm. 

Dari penelitian yang dilakukan perlu disarankan 

beberapa hal untuk penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini, diantaranya. 

1. Agar perokok dapat ditindak lebih lanjut maka 

disarankan untuk menambahkan sistem autolock 

pada ruangan yang terdeteksi. 
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2. Untuk pengembangan selanjutnya alat ini bisa 

dihubungkan dengan smartphone dengan aplikasi 

Android. Karena pada saat ini petugas keamanan 

sudah dilengkapi dengan smartphone sendiri. 
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Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, pengaturan, pencatatan dan pendaftaran barang 

inventaris atau hak milik. Organisasi konglomerasi XYZ dalam proses inventarisasi IT masih menggunakan cara 
manual sehingga kesulitan dalam pencarian informasi aset yang sedang digunakan, berapa banyak jumlah aset 

yang sedang tidak digunakan dan kapan aset tersebut dipinjam. Selain itu, ada kebutuhan perusahaan yang belum 

tersedia seperti pendataan aset rakitan dan aset yang dilepas rakitannya. Hasil dari penelitian yaitu penerapan 

metodologi Rapid Application Development pada organisasi konglomerasi dalam proses pengelolaan inventaris  

berhasil diselesaikan dalam waktu 52 hari yang memenuhi karakteristik metodologi Rapid Application 

Development yaitu 30-90 hari. 

 
Kata Kunci : Aplikasi Pendataan Inventaris IT, Rapid Application Development 

 

 
Inventarisation is the activity of carrying out the management, arrangement, recording and registration of 

inventarisation or proprietary goods. The XYZ conglomeration organization in IT inventarisation process still 

uses manual method so that difficulties in finding information of asset that is being used, how much amount of 

assets that are not used and when the asset is borrowed. In addition, there is a need for companies that are not 

yet available such as item assemble and item disassemble. The result of this research is applying Rapid 

Application Development methodology to conglomeration organization in inventarisation management process 

successfully completed within 52 days fulfilling methodology characteristic of Rapid Application Development 

that is 30 - 90 days. 
 

Keywords: IT Inventarisation Data Collection Application, Rapid Application Development 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan 

pengurusan, pengaturan, pencatatan dan pendaftaran 

barang inventaris atau hak milik. Daftar barang 

inventaris/hak milik merupakan salah satu dokumen 

beharga yang menunjukan sejumlah barang milik 
perusahaandan dikuasai oleh perusahaan itu sendiri, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. [1] 

 

Organisasi konglomerasi XYZ merupakan sebuah 

group yang terdiri dari beberapa perusahaan, dimana 

dalam melakukan inventarisasi IT menggunakan cara 

manual, yaitu dengan cara mengisikan form 

peminjaman dan pengembalian aset. Setelah 

mengisikan form, data tersebut kemudian diinputkan 

pada file excel. 

 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dengan 

proses inventarisasi yang masih manual yaitu 

kesulitan dalam pencarian informasi aset yang sedang 

digunakan, berapa banyak jumlah aset yang sedang 

tidak digunakan dan kapan aset tersebut dipinjam. 

Selain itu juga, ada kebutuhan perusahaan yang belum 

tersedia pada proses penginputan manualnya, seperti 

data hasil merakit beberapa aset menjadi sebuah aset 

baru yang siap digunakan dan proses melepas rakitan 

aset yang telah dirakit. 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan, maka peneliti membuat rancang bangun 

aplikasi inventaris IT pada konglomerasi XYZ dengan 

menerapkan metodologi Rapid Application 
Development dalam rentang waktu 30-90 hari.  

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pertama mengenai Aplikasi Pengolahan 

Data Inventaris Barang pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Palembang oleh Dina Apriani. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai pendataan inventaris 

perusahaan yang masih manual, dimana pendataan 

ditulis di kertas, kemudian diketik pada komputer dan 
dicetak untuk dijadikan laporan inventaris. Untuk 

memudahkan dalam pengoperasian perusahaan, maka 

dirancanglah aplikasi tersebut dengan menggunakan 

metodologi SDLC. Hasil dari penelitian ini adalah 

aplikasi untuk pengelolaan inventaris perusahaan [2].  
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Penelitian kedua mengenai Pengembangan Aplikasi 

Sistem Pendataan Aset pada Perusahaan Pengelolah 

Kelapa Sawit menggunakan Microsoft .Net (Studi 

Kasus PT. MNS) oleh Yoga Samudro Utomo. Pada 

penelitiannya menjelaskan mengenai kebutuhan 

pengelolaan data aset perusahaan. Sistem pendataan 

aset berupa penambahan, penunjukkan aset, penon-

aktifan aset, perubahan atribut aset, pencarian aset, 

melihat laporan aset dan melihat detail aset. Untuk 

itulah dirancang aplikasi dengan menggunakan 

metodologi waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah 
aplikasi untuk pengelolaan aset perusahaan yang 

mendetail [3]. 

 

Penelitian ketiga mengenai Rancang Bangun Sistem 

Informasi Manajemen Aset berbasis Private Cloud 

(Studi Kasus TVRI Nasional) oleh Zulfiandri. Pada 

penelitiannya menjelaskan mengenai aset video yang 

penyimpanannya kurang aman sehingga dibangunlah 

sistem untuk keamanan video berbasis private cloud 

dengan menggunakan metodologi RAD. Hasil dari 

penelitian ini adalah pengelolaan aset perusahaan yang 
mendetail dan menggunakan private cloud untuk 

penyimpanan videonya [4]. 

 

2.2 Aset TI 

Tiga Asset Teknologi Informasi yaitu Sumber Daya 

Manusia, Teknologi dan Relasi. Yang dimaksud 

dengan sumber daya manusia adalah staff penanggung 

jawab perencanaan dan pengembangan teknologi 

informasi di perusahaan, seperti divisi teknologi 

informasi atau departemen sistem informasi. 

Kemudian yang dimaksud dengan teknologi adalah 
semua infrastruktur teknologi informasi, seperti 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Dan yang dimaksud dengan relasi adalah 

hubungan teknologi informasi sebagai suatu entiti 

dengan manajemen pengambil keputusan [5]. 

 

2.3 Rapid Application Development (RAD) 

Rapid Application Development (RAD) adalah 

pendekatan yang berorientasi objek yang dalam 

pengembangan sistem menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah 

menghasilkan kebutuhan sistem yang sesuai dengan 
permintaan pelanggan dalam waktu yang cepat, 

dimana pelanggan adalah bagian dari pengembangan 

sistem tersebut. Terdapat tiga fase dalam RAD yang 

melibatkan penganalisis dan pengguna dalam tahap 

penilaian, perancangan, dan penerapan. Adapun ketiga 

fase tersebut adalah requirements planning 

(perencanaan syarat-syarat), RAD design workshop 

(workshop desain RAD), dan implementation 

(implementasi) [6]. 

 

Rapid Application Development (RAD) merupakan 
metodologi pengembangan sistem informasi dengan 

waktu yang relatif singkat. Dengan menggunakan 

metodologi RAD sistem dapat diselesaikan hanya 

dalam waktu 30-90 hari. [7] 

Tahap-tahap pengembangan sistem dari tiap-tiap fase 

pengembangan sistem, yaitu: 

 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-

Syarat) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu 

untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau 

sistem serta untuk megidentifikasikan syarat-syarat 

informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan 

tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah 

menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. 
Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa 

mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, 

fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan. 

 

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan 

memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai 

workshop. Penganalisis dan dan pemrogram dapat 

bekerja membangun dan menunjukkan representasi 

visual desain dan pola kerja kepada pengguna. 
Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa 

hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan 

dikembangkan. Selama workshop desain RAD, 

pengguna merespon prototipe yang ada dan 

penganalisis memperbaiki modul-modul yang 

dirancang berdasarkan respon pengguna. Apabila 

seorang pengembangnya merupakan pengembang atau 

pengguna yang berpengalaman, Kendall menilai 

bahwa usaha kreatif ini dapat mendorong 

pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi. 

 
3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja 

dengan para pengguna secara intens selama workshop 

dan merancang aspek-aspek bisnis dan non teknis 

perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui 

dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-

sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan 

kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 

 

 
Gambar 1: Rapid Application Development1 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 (Kendall dan Kendall, 2011, hal. 64) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Perancangan 

Pada bagian ini dijelaskan tentang perancangan 

metodologi Rapid Application Development pada 

organisasi konglomerasi XYZ 

1. User Requirement 
a. Mampu menginputkan aset yang diterima 

oleh perusahaan. 

b. Mampu menginputkan data peminjaman dan 

pengembalian aset. 

c. Mampu menginputkan aset yang akan 

dimusnahkan. 

d. Mampu mencetak form penerimaan aset, 

peminjaman aset, pengembalian aset dan 

pemusnahan aset. 

e. Mampu meng-approve form sebelum 

mempengaruhi jumlah aset 

f. Mampu mencetak kembali laporan yang 
sudah pernah dicetak. 

g. Mampu menampilkan laporan stok aset dan 

aset-aset yang ada pada perusahaan. 

h. Mampu menemukan informasi aset yang 

dibutuhkan pada saat itu. 

i. Mampu mengelompokkan aset rakitan dan 

melepaskan aset yang telah dirakit. 

 

2. Use Case Diagram 

Perancangan use case diagram berdasarkan kebutuhan 

aplikasi seperti pada gambar 2, dimana user 
dikelompokkan menjadi staff, supervisor dan 

manager. Untuk case yang dapat dilakukan oleh user 

yaitu melakukan proses pengelolaan master data, 

pengelolaan item receive (proses pengelolaan semua 

item yang diterima perusahaan), pengelolaan item 

assemble (proses pengelolaan semua item yang dirakit 

menjadi sebuah item yang siap digunakan), 

pengelolaan item disassemble (proses pengelolaan 

semua item yang telah dilepaskan hasil rakitannya), 

pengelolaan item assign (proses pengelolaan semua 

item yang dipinjam oleh employee perusahaan), 

pengelolaan item deassign (proses pengelolaan semua 
item yang dikembalikan oleh employee kepada 

perusahaan), pengelolaan item disposal (proses 

pengelolaan semua item yang dimusnahkan oleh 

perusahaan), pengelolaan report dan proses approve 

data. 

System

manager

mengelola master data

mengelola data item receive

mengelola data item assign

mengelola data item deassign

mengelola data item assemble

mengelola data item disposal

mengelola report

melakukan approve data

mengelola data item disassemble

staff

supervisor

 
Gambar 2: Use Case Diagram  

 

 

 

3.2 Hasil 

Halaman dashboard merupakan halaman yang hanya 

dapat diakses oleh user yang telah berhasil login. Pada 

halaman ini user dapat melihat grafik perbandingan 

total aset yang telah digunakan (assigned) dan total 

aset yang belum digunakan (unassigned) untuk setiap 

perusahaannya. Selain itu juga terdapat button 

(tombol) untuk melihat stock aset perusahaan dan 

stockcard untuk melihat perubahan jumlah aset yang 

terjadi seperti pada gambar 3. 

 
Gambar 3: Halaman Dashboard  

 

Halaman Master Category merupakan bagian dari 

Master Data yang berisikan semua informasi category 

aset. Pada halaman ini, user dapat melihat apa saja 

category aset yang tersedia, menambah category aset 

baru, mengubah category aset yang sudah ada dan 

menghapus category aset. Untuk menambah category 

baru, user memilih group, mengisikan category code 

dan category name kemudian mengklik tombol Add. 
Untuk mengubah category, user mengklik edit untuk 

mengubah category code atau category name yang 

sudah ada. Untuk menghapus category, user mengklik 

delete untuk category yang akan dihapus. Pada 

halaman ini juga tersedia fitur pencarian berdasarkan 

category name untuk memudahkan user melihat 

category tertentu seperti pada gambar 4. 

  
Gambar 4: Halaman Master Category 

 

Halaman Item Receive seperti pada gambar 5 

merupakan halaman yang berisikan semua informasi 

aset yang diterima oleh perusahaan. Pada halaman ini, 

user dapat melihat semua item receive yang pernah 

terjadi, menambah item receive baru berdasarkan 

company (perusahaan), mengubah item receive yang 

belum di-approve, menghapus item receive yang 

belum di-approve dan mencetak form item receive. 

Untuk proses menambah item receive, user memilih 
company kemudian memilih nama item dan 

menginputkan jumlah itemnya. Setelah itu klik Add. 

Jika semua transaksi sudah selesai klik Save dan klik 
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Cancel jika transaksi akan dibatalkan. Halaman 

penambahan item receive dapat dilihat pada gambar 6. 

Untuk proses mengubah item dan jumlah item receive, 

user mengklik edit. Untuk proses mencetak form, user 

mengklik print. 

 
Gambar 5: Halaman Item Receive 1 

 

 
Gambar 6: Halaman Item Receive 2 

 

Halaman Item Assemble seperti pada gambar 7 

merupakan halaman yang berisikan semua informasi 

aset yang dirakit menjadi sebuah aset baru. Pada 

halaman ini, user dapat melihat aset yang dirakit 

beserta komponen-komponen aset, menambah 

perakitan aset baru dan mengubah rakitan asetnya. 

Untuk proses menambah item assemble, user memilih 

company kemudian memilih category dan 

menginputkan nama item, setelah itu memilih 
komponen itemnya dan menginputkan jumlah 

komponen itemnya. Setelah itu klik Add. Jika semua 

komponen sudah selesai diinputkan klik Save dan klik 

Cancel jika akan dibatalkan. Halaman penambahan 

item assemble dapat dilihat pada gambar 8. Untuk 

proses mengubah komponen item dan jumlah 

komponen item assemble, user mengklik edit. 

 
Gambar 7: Halaman Item Assemble 1 

 
Gambar 8: Halaman Item Assemble 2 

 

Halaman Item Assign seperti pada gambar 9 

merupakan halaman yang berisikan semua informasi 

aset yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada 

employee. Pada halaman ini, user dapat melihat semua 
item assign yang pernah terjadi, menambah item 

assign ketika employee akan meminjam atau 

menggunakan aset, mengubah dan menghapus item 

assign sebelum di-approve, dan mencetak form item 

assign. Untuk proses menambah item assign, user 

memilih employee dan company kemudian memilih 

nama item dan menginputkan jumlah itemnya. Setelah 

itu klik Add. Jika semua transaksi sudah selesai klik 

Save dan klik Cancel jika transaksi akan dibatalkan. 

Halaman penambahan item assign dapat dilihat pada 

gambar 10. Untuk proses mengubah item dan jumlah 
item assign, user mengklik edit. Untuk proses 

mencetak form, user mengklik print. 

 
Gambar 9: Halaman Item Assign 1 

 

 
Gambar 10: Halaman Item Assign 2 

 

Halaman Reporting (Stock) merupakan halaman yang 

berisikan semua informasi stock item yang ada di 

perusahaan. Dimana user dapat mencetak laporan 

stock item berdasarkan nama item, category item, 

group item atau perusahaannya. Kemudian user 
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mengklik print untuk mencetak laporannya seperti 

pada gambar 11. 

 
Gambar 11: Halaman Reporting Stock 

 

3.3 Pembahasan 

 

Fase Rapid Application Development terbagi menjadi 

3 yaitu Requirement Planning, Design Workshop dan 
Implementation. Pada fase requirement planning 

merupakan fase ketika menganalisa semua kebutuhan 

perusahaan sebelum memasuki fase design workshop. 

Fase selanjutnya yaitu fase design workshop, fase 

design workshop ini merupakan fase dalam merancang 

aplikasi yang dimana developer bekerja sama dengan 

pihak perusahaan dalam proses perancangan aplikasi. 

Pada proses perancangan aplikasi developer mengikuti 

jadwal yang telah ditentukan. Fase design workshop 

terdapat proses iterasi hingga hasil perancangan sudah 

sesuai. Sehingga pada fase ini memakan waktu yang 

lebih lama. Setelah fase design workshop selesai,  
dilanjutkan dengan fase implementation. Pada fase ini, 

aplikasi yang telah sesuai kebutuhan perusahaan 

diujicoba dan diimplementasikan. 

 

Fase 1 : Requirement Planning 

Fase menganalisa semua kebutuhan perusahaan XYZ, 

yaitu: 

a. Mampu menginputkan aset yang diterima 

oleh perusahaan. 

b. Mampu menginputkan data peminjaman dan 

pengembalian aset. 
c. Mampu menginputkan aset yang akan 

dimusnahkan. 

d. Mampu mencetak form penerimaan aset, 

peminjaman aset, pengembalian aset dan 

pemusnahan aset. 

e. Mampu meng-approve form sebelum 

mempengaruhi jumlah aset 

f. Mampu mencetak kembali laporan yang 

sudah pernah dicetak. 

g. Mampu menampilkan laporan stok aset dan 

aset-aset yang ada pada perusahaan. 

h. Mampu menemukan informasi aset yang 
dibutuhkan pada saat itu. 

i. Mampu mengelompokkan aset rakitan dan 

melepaskan aset yang telah dirakit. 

 

Fase 2 : RAD Design Workxhop 

Rencana perancangan fitur Master Data dimulai pada 

tanggal 1 Mei 2017 hingga tanggal 10 Mei 2017 

dengan waktu 10 hari untuk menyelesaikannya dan 

dengan jadwal kerja yaitu 5 hari kerja setiap 

minggunya. Rencana perancangan fitur Item Receive  

dimulai pada tanggal 15 Mei 2017 hingga tanggal 18 

Mei 2017 dengan waktu 4 hari. Rencana perancangan 

fitur Item Assign  dimulai pada tanggal 19 Mei 2017 

hingga tanggal 24 Mei 2017 dengan waktu 4 hari. 

Rencana perancangan fitur Item Deassign  dimulai 

pada tanggal 25 Mei 2017 hingga tanggal 30 Mei 2017 

dengan waktu 4 hari. Rencana perancangan fitur Item 

Disposal  dimulai pada tanggal 31 Mei 2017 hingga 
tanggal 5 Juni 2017 dengan waktu 4 hari.  

 

Rencana perancangan fitur Item Assemble  dimulai 

pada tanggal 6 Juni 2017 hingga tanggal 11 Juni 2017 

dengan waktu 4 hari. Rencana perancangan fitur Item 

Disassemble  dimulai pada tanggal 12 Juni 2017 

hingga tanggal 15 Juni 2017 dengan waktu 4 hari. 

Rencana perancangan fitur Reporting dimulai pada 

tanggal 16 Juni 2017 hingga tanggal 20 Juni 2017 

dengan waktu 3 hari. Rencana perancangan fitur 

History Log  dimulai pada tanggal 21 Juni 2017 
hingga tanggal 21 Juni 2017 dengan waktu 1 hari.  

 

Tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan 

perencanaan. Untuk proses perancangan fitur Master 

Data dimulai tanggal 1 Mei 2017 dan terselesaikan 

dalam waktu 14 hari. Perancangan fitur Master Data 

yang lebih dari batas waktu membuat perancangan 

selanjutnya mengalami penundaan waktu. Proses 

perancangan fitur Item Receive dimulai tanggal 19 

Mei 2017 dan terselesaikan dalam waktu 4 hari. 

Proses perancangan fitur Item Assign dimulai tanggal 
25 Mei 2017 dan terselesaikan dalam waktu 4 hari. 

Untuk menyesuaikan waktu dengan perencanaan awal, 

maka waktu hari kerja diubah menjadi 6 hari setiap 

minggu. Sehingga pada proses perancangan fitur Item 

Deassign dimulai tanggal 31 Mei 2017 dan 

terselesaikan dalam waktu 4 hari. 

 

Proses perancangan fitur Item Disposal dimulai 

tanggal 5 Juni 2017 dan terselesaikan dalam waktu 4 

hari. Proses perancangan fitur Item Assemble dimulai 

tanggal 10 Juni 2017 dan terselesaikan dalam waktu 5 

hari. Proses perancangan fitur Item Disassemble 
dimulai tanggal 16 Juni 2017 dan terselesaikan dalam 

waktu 2 hari. Proses perancangan fitur Reporting 

dimulai tanggal 18 Juni 2017 dan terselesaikan dalam 

waktu 3 hari. Proses perancangan fitur History Log 

dimulai tanggal 21 Juni 2017 dan terselesaikan dalam 

waktu 1 hari. Untuk ringkasan waktu perencanaan dan 

pelaksanaan perancangan dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Fase 3 : Fase Implementation 

Fase implementasi aplikasi dengan melakukan uji 

coba aplikasi apakah sudah sesuai kebutuhan. Rencana 
awal pengujian fitur Master Data, Item Receive, Item 

Assign, Item Deassign, Item Disposal, Item Assemble 

dan Item Disassemble pada tanggal 19 Juni 2017. Dan 

pada tanggal 23 Juni 2017 dilanjutkan untuk pengujian 
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fitur Reporting dan History Log. Tetapi pengujian 

dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017 untuk semua 

fitur. Dilanjutkan dengan perbaikan aplikasi selama 8 

hari. Setelah selesai perbaikan aplikasi, kemudian 

dilakukan pengujian lanjutan pada tanggal 17 Juli 

2017. Pengujian terakhir pada tanggal 19 Juli 2017 

aplikasi sudah sesuai kebutuhan pengguna. Untuk 

ringkasan waktu pengujian fitur-fitur dapat dilihat 

pada tabel 1. 

  
Tabel 1: Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan 

Fitur 
Perancangan Pengujian 

Rencana Aktual Rencana Aktual 

Master 

Data 

01/05/17 01/05/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Receive 

15/05/17 19/05/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Assign 

19/05/17 25/05/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Deassign 

25/05/17 31/05/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Disposal 

31/05/17 05/06/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Assemble 

06/06/17 10/06/17 19/06/17 04/07/17 

Item 

Disassembl

e 

12/06/17 16/06/17 19/06/17 04/07/17 

Reporting 16/06/17 18/06/17 23/06/17 04/07/17 

History 

Log 

21/06/17 21/06/17 23/06/17 04/07/17 

 

3.4 Analisa 

Aplikasi yang telah dibangun sampai pengujian 

aplikasi yang telah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dikerjakan dalam waktu 52 hari. Hanya 

saja tanggal pengerjaan masih ada yang tidak sesuai 

dengan tanggal perencanaan yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. Waktu perencanaan pengerjaan aplikasi 

adalah 40 hari yang hanya dilakukan dalam 5 hari 
kerja pada bulan Mei 2017 dan 6 hari kerja untuk 

bulan Juni 2017. Keterlambatan dalam perancangan 

master data dikarenakan developer yang 

membutuhkan waktu lebih dalam menganalisis dan 

mempelajari database dari pihak perusahaan untuk 

diintegrasikan dengan aplikasi yang dirancang oleh 

developer. Pada bulan juni 2017 developer 

membangun aplikasi dalam waktu 6 hari kerja untuk 

menyesuaikan waktu pengerjaan dengan waktu 

perencanaan, sehingga aplikasi dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. Untuk proses pengujian 
mengalami penundaan dikarenakan komunikasi yang 

sempat terputus dan developer yang tidak 

memprediksikan hari libur serta developer juga harus 

menyesuaikan waktu dengan pihak perusahaan untuk 

pengujian yang tertunda. Sehingga pengujian 

dilakukan setelah hari libur, yaitu pada tanggal 4 Juli 

2017. Proses pengujian dan perbaikan aplikasi 

dilakukan selama 12 hari (waktu 5 hari kerja). Dalam 

menerapkan metodologi RAD selain waktu 

pelaksanaan, komunikasi antara developer dan 

perusahaan juga sangat penting dalam 

mengoptimalkan waktu kerja developer. Sehingga 

total waktu yang diperlukan developer untuk 

pengerjaan aplikasi adalah 52 hari. Aplikasi yang 

dibangun telah memenuhi karakteristik RAD, yang 

mana RAD mampu menyelesaikan sistem dalam 

jangka 30-90 hari. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah ada 

mengenai perancangan sistem inventaris, fitur-fitur 

yang tersedia pada umumnya sama yaitu, fitur untuk 

proses penambahan aset, fitur untuk proses 

pemusnahan aset, fitur untuk proses pencarian aset, 
fitur untuk melihat laporan aset, fitur untuk melihat 

detail aset dan fitur untuk proses peminjaman dan 

pengembalian aset. Penelitian yang saat ini diteliti 

merujuk pada aset IT, sehingga tersedia fitur untuk 

merakit beberapa aset menjadi sebuah aset yang utuh 

dan siap digunakan, seperti perakitan RAM, 

Processor, Mainboard, HDD, LAN Card, VGA Card, 

Power Supply menjadi sebuah PC (Personal 

Computer).  

 

4. KESIMPULAN 
 
Metodologi Rapid Application Development berhasil 

diterapkan dengan baik dalam perancangan aplikasi 

inventarisasi IT organisasi konglomerasi XYZ dengan 

waktu 40 hari perancangan hingga 12 hari pengujian 

dan perbaikan yang telah diselesaikan selama 52 hari 

dan memenuhi karakteristik RAD dimana aplikasi 

mampu diselesaikan dalam jangka 30-90 hari. 
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Abstrak  –  Perawatan mandiri adalah suatu kegiatan perawatan yang dilaksanakan oleh operator atau 

pengguna mesin. Di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung operator yang menggunakan mesin adalah 

mahasiswa, dimana mahasiswa belum sepenuhnya mendapatkan pengetahuan mengenai perawatan mandiri. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancangan sistem , mengetahui faktor yang mempengaruhi, dan 

mengetahui keberhasilan penerapan perawatan mandiri pada mesin bubut. Metode yang digunakan adalah 

pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan memberikan kuisoner serta membandingkan hasil uji 

coba. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan persentase pada metode pembersihan yaitu 

9,1% dari 46% menjadi 55,1% dimana mahasiswa sebelumnya masuk dalam kategori kurang tahu menjadi tahu, 

sedangkan untuk metode pelumasan terjadi kenaikan persentase sebesar 11% dari 36% menjadi 47% hal ini 

termasuk masuk dalam kategori kurang tahu, dikarenakan index hasil persentase untuk kategori tidak tahu yaitu 

30% sampai 49,99%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rancangan perawatan mandiri belum berhasil, karena 

masih kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam pelumasan. 

 

Kata Kunci : perawatan mandiri, bengkel pendidikan, pembersihan, pelumasan
  

Abstract - Autonomous Maintenance is a maintenance activity carried out by the operator or machine user. At 

Bangka Belitung State Manufacturing Polytechnic, machine operators are students, where students have not 

fully gained knowledge about Autonomous Maintenance. The purpose of this study is the design of the system, 

know the factors that affect, and know the success of the application of Autonomous Maintenance on the lathe. 

The method used is data collection by way of direct observation and give kuisoner and compare result of trial.  

From the experiment result, it can be concluded that the percentage increase in cleaning method is 9,1% from 

46% to 55,1% where the previous student is categorized less know to be know, while for lubrication method 

happened percentage increment by 11% from 36% To 47% this is included in the category of less know, because 

the index of the percentage for the category do not know that is 30% to 49.99%. So it can be concluded that the 

design of Autonomous Maintenance has not been successful, because the lack of knowledge of students in 

lubrication. 

 

Keywords: autonomous maintenance, education workshop, cleaning, lubrication. 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, 

merupakan salah satu institusi pendidikan 

vokasional yang lebih cenderung menitik beratkan 

pada program pendidikan praktis. Kegiatan 

praktikum yang dilakukan tidak akan berjalan 

dengan baik jika mesin mengalami kerusakan. Yang 

mana diketahui jika mesin selalu digunakan secara 

terus menerus tanpa dilakukan perawatan secara 

rutin akan mengakibatkan turunnya kondisi mesin. 

Untuk itu perlunya kesadaran akan pentingnya 

perawatan yang dilakukan pada mesin, dimana 

operator adalah mahasiswa. Oleh  karena itu perlu 

dibuat perawatan mandiri yang diharapkan akan 

lebih efektif untuk mahasiswa sebagai operator.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang standar perawatan mandiri 

pada mesin bubut. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perawatan mandiri pada mesin 

bubut. 

3. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan 

perawatan mandiri pada mesin bubut. 
 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Definisi Perawatan 

Nakajima [1] Perawatan adalah memperbaiki alat 

yang yang sudah mengalami kerusakan sehingga alat 

tersebut bisa digunakan kembali. Pemeliharaan 

adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

kerusakan seperti memberi pelumas, penggantian 

spare part yang sudah tidak layak dan lain-lain. 

Blanchard et al. [2] maintenance adalah semua 

kegiatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

suatu sistem atau produk, atau memperbaiki 
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sehingga dapat berada dalam suatu kondisi operasi 

yang diharapkan. 

 

2.2  Total Productive Maintenance (TPM) 

Nakajima [3] TPM merupakan program 

pengembangan pemeliharaan dasar yang melibatkan 

seluruh SDM (sumber daya manusia), sehingga jika 

di implementasikan akan meningkatkan kualitas, 

mengurangi biaya dan produktivitas, serta menekan 

adanya biaya. TPM merupakan bentuk kerjasama 

yang baik antara bagian maintenance dan operator 

produksi guna meningkatkan kualitas produksi yang 

baik, mengurangi pemborosan, meminimalisir 

kerusakan pada mesin. Sebagai dasar dari perawatan 

langkah yang harus dilakukan adalah penerapan 5-S 

dalam lingkungan kerja, 5S Menurut Yasuhiro 

Monden [4] dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Komponen 5-S Menurut Yasuhiro Monden 

(1995:249) 

No Langkah 

Perawatan 

Pengertian 

1 Seiri (Ringkas) Seiri berarti memisahkan benda 

yang diperlukan dengan yang 

tidak diperlukan, kemudian 

menyingkiran yang tidak 

diperlukan. 
 

2 Seiton (Rapi) Seiton memiliki pengertian 

menyusun dengan rapi dan 

mengenali benda untuk 

mempermudah penggunaan. 
 

3 Seiso (Resik) Berarti selalu membersihkan; 

menjaga kerapian dan kebersihan. 
 

4 Seiketsu 

(Rawat) 

Berarti terus-menerus 

mempertahankan 3S di atas, yakni 

Seiri, Seiton, dan Seiso. 
 

5 Shitsuke (Rajin) Shitsuke berarti membuat pekerja 

terbiasa menaati aturan. 
 

 
2.3  Perawatan mandiri  

Prinsip TPM mengatakan bahwa operator harus 

mampu melakukan perawatan mandiri. Untuk 

mendukung penerapan perawatan mandiri maka 

perlu diperhatikan faktor kunci sukses penerapan 

perawatan mandiri, menurut Seiichi Nakajima & 

Benyamin S.B [6] dapat dilihat pada Tabel 2. 
  

Tabel 2. Faktor kunci sukses penerapan perawatan 

mandiri, menurut Seiichi Nakajima & Benyamin S.B.[6] 

No. Faktor 

1. Semua bagian yang terkait (dari manajer sampai 

supervisor) harus memahami tujuan serta manfaat 

dari gerakan TPM. Perlu diberikan penjelasan 

kepada semua orang mengenai penerapan TPM 

secara mendetail, terutama fungsi dan tujuan AM. 
 

2. Manajer dari semua bagian yang terkait dalam 

pelaksanaan TPM (maintenance, produksi, 

engineering dan bagian lainnya) harus sepakat 

bagaimana caranya bekerja sama untuk mendukung 

usaha bagian produksi untuk mencapai AM. 

 

3. Grup Aktivitas Kepala Grup adalah sebagian dari 

struktur manajemen perusahaan. Setiap kepala grup 

adalah anggota dari grup yang dipimpin atasannya 

dan seterusnya. Demikian juga manajer suatu 

bagian adalah sebagai kepala grup bagiannya dan 

dia sendiri sebagai anggota grup yang dikepalai 

manajer atasannya. 
 

4. AM bukan kegiatan sukarela, semua anggota harus 

mengerti dan menyadari bahwa kegiatan AM 

bukanlah merupakan pekerjaan sukarela melainkan 

sebuah kewajiban dan sangat diperlukan. Karena 

itulah kegiatan ini memerlukan motivasi dan 

keterampilan yang tinggi dari semua personil dalam 

memelihara lingkungan kerja yang kompetitif. 
 

5. Pemberian pendidikan dan pelatihan secara 

bertahap dapat merubah sikap serta meningkatkan 

keterampilan semua personil terutama dalam 

pelaksanaan AM. 
 

 

Perawatan mandiri  sendiri memiliki 7 langkah yang 

digunakan dalam lingkungan kerja, adapun langkah-

langkah dari perawatan mandiri menurut Seiichi 

Nakajima [5] dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. perawatan mandiri Seiichi Nakajima [5] 

No Langkah  Penjelasan 

1 Pembersihan  Pembersihan peralatan dengan 

menghilangkan debu kotoran 

lainnya dan selama pembersihan 

masing-masing part dapat tersentuh 

dan terpegang, 

 sehingga pekerja dapat menemukan 

gagasan-gagasan (defect) seperti 

kelebihan panas, getaran dan 

abnormal lainnya.  
 

2 Menghilangkan 

Sumber 

Kontaminasi 

Hal ini dilakukan dengan cara 

menghilangkan sumber-sumber 

debu atau kotoran lainnya, 

menyediakan tempat khusus untuk 

kotoran dan tidak membuang 

sampah di sembarang tempat.  

3 Standar 

pembersihan 

dan Pelumasan 

Menyusun standar yang jelas dan 

baku untuk pembersihan (cleaning), 

pelumasan (lubrication) dan 

pemeriksaan baut atau sambungan 

(bolt tightening) sehingga 

memudahkan pelaksanaannya.  

4 Inspeksi 

Menyeluruh 

Dengan pemeriksaan secara visual 

sebagian besar peralatan akan 

menghambat laju kerusakan serta 

menaikkan kehandalannya.  
 

5 Standar 

Perawatan 

Mandiri 

Mengembangkan dan menerapkan 

AM sesuai dengan standar 

pemeriksaan, standar pembersihan 

dan standar pelumasan untuk lebih 

memudahkan aktivitas tersebut. 

6 Management 

dan Organisasi 

Tenmpat Kerja  

Pengorganisasian berarti 

mengidentifikasi aspek lingkungan 

kerja yang akan dikelola serta 

dibuatnya standar untuk pelestarian 

lingkungan dan keselamatan kerja.  
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7 Supervisi 

Mandiri 

Aktivitas dalam tahap akhir adalah 

pelaksanaan terpadu dari semua 

program AM seperti 

mengembangkan target perusahaan, 

improvement berkelanjutan 

berdasarkan data yang 

didokumentasikan serta analisis-

analisis dari performance 

perawatan.  
 

 

3. PEMBAHASAN DAN HASIL  
 

3.1 Data Awal 
Hasil dari kuisioner sebelum adanya rancangan 
perawatan mandiri dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.  
 

Tabel 4. Hasil perhitungan Pembersihan 

N

o 
Pertanyaan 

Bobot 

Nilai 
Total 

Skor 

Index 

(%) 
Kategori 

Y X 

1. Pertanyaan 

Pertama 
 

30 6 

19 63% Tahu 

2. Pertanyaan 

Kedua 
 

12 40% 
Kurang 

Tahu 

3. Pertanyaan 

Ketiga 
 

12 40% 
Kurang 

tahu 

4. Pertanyaan 

Keempat 
 

16 53% Tahu 

5. Pertanyaan 

Kelima 
 

12 40% 
Kurang 

Tahu 

6. Pertanyaan 

Keenam 
12 40% 

Kurang 

Tahu 

 

Tabel 5. Hasil perhitungan Pelumasan 

N

o 
Pertanyaan 

Bobot 

Nilai 
Total 

Skor 

Index 

(%) 
Kategori 

Y X 

1

. 

Pertanyaan 

Pertama 
 

30 6 

11 37% Kurang 

Tahu 

2

. 

Pertanyaan 

Kedua 
 

12 46% 
Kurang 

Tahu 

3

. 

Pertanyaan 

Ketiga 
 

12 40% Kurang tahu 

4

. 

Pertanyaan 

Keempat 
 

13 43% 
Kurang 

Tahu 

5

. 

Pertanyaan 

Kelima 
9 30% 

Kurang 

Tahu 

6

. 

Pertanyaan 

Keenam 
6 20% Tidak tahu 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Untuk pengetahuan mahasiswa mengenai 

pembersihan adalah sebesar 46%, dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa Kurang 

mengetahui standar pembersihan. 

2. Sedangkan untuk pengetahuan mahasiswa 

mengenai pelumasan adalah sebesar 36%, dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa Kurang 

mengetahui standar pelumasan. 
 

 

3.2 Analisa Kesenjangan 

Tujuan dari analisa kesenjangan adalah untuk 

membandingkan penerapan perawatan mandiri pada 

literatur dan bengkel pendidikan Polman Negeri 

Bangka Belitung, dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Analisa kesenjangan Perawatan Mandiri antara 

literatur dan Polman Negeri Bangka Belitung 

No Objek Literatur Pada Polam Negeri 

Bangka Belitung 

1 Standar 

Pembers

ihan 

Menyingkirkan item 

yang tidak diperlukan. 

Sudah diterapkan 

dan dilaksanakan. 

  Menghilangkan debu 

dan kotoran dari 

peralatan dan 

disekelilingnya. 

Sudah diterapkan 

dan dilaksanakan.  

  Mengenali pengaruh 

kontaminasi yang 

dapat membahayakan 

keselamatan kerja, 

kualitas dan peralatan. 

Sudah diterapkan 

dan dilaksanakan. 

  Mengungkapkanperm

asalan seperti 

kerusakan kecil, 

sumber kontaminasi 

dan  area yang sulit 

dibersihkan. 

Belum adanya 

tindakan yang 

dilakukan dalam 

menginspeksi 

permasalahan dan 

sumber kontaminasi 

pada mesin. Semua 

dilakukan oleh 

teknisi. 

  Mengamati dan 

memperbaiki 

kerusakan pada 

peralatan. 

Belum adanya 

tindakan yang 

dilakun. Semua 

dilakukan oleh 

teknisi. 

  Menetapkan standar 

pembersihan  

Standar 

pembersihan belum 

sepenuhnya 

diterapkan. 

  Membersihkan 

peralatan sebagai 

suatu kesatuan sesuai 

dengan standar 

pembersihan  

Standar 

pembersihan belum 

sepenuhnya 

diterapkan. 

 

  Meningkatkan metode 

kerja dan peralatan 

supaya dapat 

menyelesaikan 

pembersihan dalam 

waktu yang telah 

ditentukan. 

Tidak adanya 

penetapan waktu 

dalam pembersihan 

peralatan. 

  Memperbaharui 

standar pelumasan 

sebagai hasil dari 

tindakan perbaikan 

Tidak adanya 

evaluasi lebih lanjut 

setelah dilakukan 

pelumasan sehingga 

perbaikan yang 

dilakukan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan  
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2 Standar 

Pelumas

an 

Mengadakan program 

pendidikan untuk 

pelumasan kepada 

operator 

Hanya sebatas 

instruksi kerja yang 

diberikan kepada 

operator. 

  Mengembangkan 

inspeksi pelumasan 

secara menyeluruh  

Hanya sebatas 

instruksi kerja yang 

diberikan kepada 

operator. 

  Menetapkan standar 

pelumasan  

Sudah diterapkan 

dan dilaksanakan. 

  Melumasi peralatan 

sebagai suatu 

kesatuan sesuai 

dengan standar 

pelumasan  

 

Sudah diterapkan 

dan dilaksanakan. 

  Meningkatkan metode 

kerja dan peralatan 

supaya dapat 

menyelesaikan 

pelumasan dalam 

waktu yang telah 

ditentukan  

Tidak adanya 

penetapan waktu 

dalam pembersihan 

peralatan 

  Memperbaharui 

standar pelumasan 

sebagai hasil dari 

tindakan perbaikan  

Tidak adanya 

evaluasi lebih lanjut 

setelah dilakukan 

pelumasan sehingga 

perbaikan yang 

dilakukan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan 

3 Standar 

Inspeksi 

Melaksanakan 

pendidikan dan 

pelatihan  

Hanya sebatas 

instruksi kerja yang 

diberikan kepada 

operator. 

  Menciptakan inspeksi 

menyeluruh pada 

bagian yang rusak  

Hanya sebatas 

instruksi kerja yang 

diberikan kepada 

operator. 

  Memperbaiki atau 

memodifikasi daerah 

peralatan yang sulit 

diinspeksi untuk 

mengurangi waktu 

yang dibutuhkan  

Belum adanya 

tindak yang 

dilakukan dalam 

menginspeksi 

permasalahan dan 

sumber kontaminasi 

pada mesin. Semua 

dilakukan oleh 

teknisi. 

  Mengubah metode 

dan peralatan inspeksi 

dengan menerapkan 

kontrol visual untuk 

dapat menyelesaikan 

kegiatan inspeksi 

pada waktu yang telah 

ditentukan 

Tidak adanya 

evaluasi lebih lanjut 

setelah dilakukan 

pelumasan sehingga 

perbaikan yang 

dilakukan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan 

 

3.3 Perancangan Perawatan Mandiri 
Dari data analisa kesenjangan diatas akan digunakan 

sebagai penentuan rancangan dimana menurut bin 

ladjamudin (2005:39) perancangan adalah tahapan 

perancangan (design) memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan maslah-masalah 

yang dihadapi, yang diperoleh dari pemilihan alternative 

sistem yang baik, dapat dilihat pada table 7. 

Tabel 7. Bagian dan fungsi pada rancangan tabel 

perawatan mandiri 

No Bagian 

Tabel 

Fungsi 

Acuan 
 

1 Gambar Untuk mempermudah operator 

dalam melihat bagian pada mesin 

yang harus dilakukan perawatan. 
 

2 Lokasi Menunjukan bagian dari mesin yang 

harus dilakukan perawatan. 
 

3 Kriteria Sebagai suatu standar yang harus 

dicapai  atas tindakan yang 

dilakukan dalam perawatan terhadap 

mesin. Adapun kriteria yang 

diberikan sebagai berikut : 

- Bebas dari kotoran : tidak 

adanya material dari sisa 

produksi atau kontaminasi 

lain. 

- Sisa oli : tidak adanya oli 

yang melekat atau tercecer 

pada bagian mesin 
 

4 Metode Suatu tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh operator dalam 

melakukan perawatan pada mesin.  
 

5 Alat Peralatan yang digunakan dalam 

melakukan perawatan. 
 

6 Waktu Sebagai lamanya tindakan yang 

dilakukan dalam proses perawatan 

pada mesin. 
 

7 Interval Yaitu waktu yang dibutuhkan dalam 

melakukan perawatan pada mesin. 
 

8 Instruksi Yaitu langkah kerja yang harus 

dilakukan oleh operator mesin, baik 

sebelum, dalam dan sesudah 

mengoperasikan mesin. 
 

9 Identitas  Meliputi Sektor, type dan nomor 

mesin dimana fungsinya untuk 

memberikan informasi tentang 

lokasi, merek, dan nomor mesin. 

 

Otoritas 

 

1 Pelaksana Pihak yang melakukan tindakan atau 

penangan dalam perawatan pada 

mesin. 
 

2 Penanggung 

Jawab 

Pihak yang mengawasi jalannya 

penerapan perawatan mandiri yang 

dilakukan oleh pelaksana. 
 

3 Dibuat oleh Pihak yang membuat standar tabel 

perawatan mandiri 
 

4 Disetujui 

oleh 

Pihak yang mengotorisasi dan 

mengawasi pelaksanaan perawatan 

mandiri. 
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Dari data tebel diatas maka akan dibuat tabel standar 

perawatan mandiri yang akan digunkan dalam 

melakukan uji coba, dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Rancangan Tabel Standar Pertawatan Mandiri 

 
3.4 Uji Coba dan Validasi  

3.4.1 Tahapan Uji Coba 

Uji coba rancangan dilakukan guna melihat apakah 

rancangan perawatan mandiri yang dibuat sesuai 

dengan keinginan rancangan sebelumnya, tahapan 

yang dilakukan dalam uji coba sebagai berikut: 
1. Memberikan rancangan tabel perawatan mandiri 

pada mahsiswa. 

2. Mahasiswa melakukan tahapan-tahapan sesuai 

dengan rancangan tabel perawatan mandiri 

3. Mahasiswa mengisi pertanyaan pada rancangan 

tabel perawatan mandiri untuk mengetahui 

tingkat pemahaman mahasiswa 

 

3.4.2 Hasil Uji Coba Rancangan Tabel Perawatan  

Mandiri  

Berikut ini adalah hasil persentase dari rancangan 

tabel perawatan mandiri yang dilakukan pada 

mahasiswa untuk pembersihan dan pelumasan, lihat 

Gambar 2 dan 3. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Gambar 2. Grafik rancangan tabel perawatan mandiri pada 

bagian yang dibersihan 

 

Dari grafik di atas rancangan perawatan mandiri 

untuk pembersihan mesin tampak bahwa persentase 

“ya” (paham) tertinggi adalah body mesin, meja 

mesin, tool post, dan wadah dengan nilai persentase 

sebesar 100%. Dan untuk persentase “tidak” (belum 

paham) tertinggi pada appron yaitu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Grafik rancangan tabel perawatan mandiri pada 

bagian yang dilumasi 

 

Dari grafik di atas untuk rancangan perawatan 

mandiri pada pelumasan mesin tampak bahwa untuk 

persentase “ya” (paham) tertinggi adalah eretan 

melintang dengan nilai persentase sebesar 100%. 

Dan untuk persentase “tidak” (belum paham) 

tertinggi pada tail stock yaitu 100%. 

 

3.5. Analisa  

3.5.1 Analisa Rancangan Perawatan Mandiri 

Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi 

yang sebelumnya dengan perkiraan dampak yang 

ditimbulkan bila rancangan ini diterapkan. Data 

perbandingan antara metode lama dengan metode 

baru dapat dilihat pada Tebel 8. 
 

Tabel 8. Analisa metode lama dengan metode baru 

Metode Lama Metode Baru 

Mahasiswa belum memahami 

maksud dan tujuan dari 

perawatan mandiri. 

 

Mahasiswa memahami 

maksud dan tujuan dari 

perawatan mandiri, 

meskipun ada beberapa 

bagian yang belum 

dipahami oleh 

mahasiswa. 

Mahasiswa belum mengerti 

bagian mana saja yang harus 

dilakukan perawatan. 

Mahasiswa sudah 

melakukan pembersihan 

pada bagian mesin 

sesuai dengan standar 

perawatan mandiri, 

meskipun ada beberapa 

bagian yang belum 

dimengerti oleh 

mahasiswa. 

Ketidak pahaman mahasiswa 

tentang cara membaca tabel 

standar perawatan mandiri. 

Sebagian besar 

mahasiswa sudah 

memahami cara 

membaca tabel standar 

perawatan mandiri. 

Waktu serta yang dilakukan 

operator untuk pembersihan 

dan pelumasan lebih lama. 

Waktu yang dibutuhkan 

lebih efektif  dalam 

melakukan proses 

perawatan mandiri. 
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Standar perawatan yang 

digunakan saat ini mengacu 

kepada standar yang diterapkan 

diperusahaan, tanpa 

mempertimbangkan dari sisi 

operator yang menggunakan. 

Standar perawatan 

mandiri yang dibuat 

menyesuaikan dengan 

operator (mahasiswa). 

 
3.5.2 Analisa Pengguna 

Analisa pengguna dilakukan dengan cara 

memberikan kuisioner kepada mahasiswa setelah 

menerapkan rancangan perawatan mandiri pada 

mesin untuk mengetahui apakah hasil rancangan 

perawatan mandiri pada mesin bubut dapat 

membantu mengatasi permasalahan pada bengkel 

pendidikan. Berikut hasil perhitungan kuisioner yang 

membandingan nilai persentase pertanyaan 1 sampai 

pertanyaan 6 antara sebelum adanya rancangan dengan 

setelah adanya rancangan perawatan mandiri dapat 

dilihat pada Gambar 4 dan 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Grafik perbandingan kusioner pembersihan 

mesin 

 

Kenaikan nilai persentase tertinggi terdapat pada 

pertanyaan 2 dan 4 yaitu 13 % dengan masing-

masing kenaikan nilai persentase pertanyaan 2 yaitu 

dari 40% menjadi 53% dan pertanyaan 4 yaitu dari 

53% menjadi 66%. Sedangkan untuk kenaikan nilai 

persentase terendah yaitu pada pertanyaan 1 yaitu 

hanya 3% dari 63% menjadi 66%. Dari data diatas 

dapat disimpulakan mahasiswa masuk dalam kategori 

Tahu, dibandingkan dengan total hasil kuisioner sebelum 

adanya rancangan perawatan mandiri dimana pengetahuan 

mahasiswa mengenai pembersihan adalah sebesar 46% 

masuk dalam kategori kurang tahu. Dari hasil yang 

didapat terjadi kenaikan persentase 9,1% yaitu dari 46% 

menjadi 55,1% dimana mahasiswa sebelumnya masuk 

dalam kategori kurang tahu menjadi masuk dalam kategori 

tahu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik perbandingan kusioner pelumasan 

mesin 

 

Kenaikan nilai persentase tertinggi terdapat pada 

pertanyaan 1 yaitu 16% dengan kenaikan nilai 

persentase pertanyaan  yaitu dari 37% menjadi 53% . 

Sedangkan untuk kenaikan nilai persentase terendah 

yaitu pada pertanyaan 2 yaitu hanya 4% dari 46% 

menjadi 50%. Dari data diatas dapat disimpulakan 

mahasiswa masuk dalam kategori Kurang Tahu, 

dibandingkan dengan total  hasil  kuisioner sebelum 

adanya perawatan mandiri dimana hasil yang 

didapat  adalah 36% masuk dalam kategori kurang 

tahu. Dari hasil yang didapat walaupun terjadi 

kenaikan persentase 11% yaitu dari 36% menjadi 

47% hal ini tetap masuk dalam kategori kurang tahu, 

dikarenakan index hasil persentase untuk kategori 

tidak tahu yaitu 30% sampai 49,99%. 
 

4. KESIMPULAN 
 
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rancangan perawatan mandiri yang dibuat 

menambahkan insturuksi kerja didalam tabel 

perawatan, yang bertujuan agar mempermudah 

mahasiswa dalam melakukan langkah-langkah 

dalam perawatan mandiri. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

perawatan mandiri adalah ketidak tahuan 

mahasiswa terhadap pelumasan, kurang 

mengetahui nama-nama bagian mesin yang 

harus dibersihkan, instruksi yang belum 

menerapankan perawatan mandiri. 

3. Hasil yang dicapai pada penerapan perawatan 

mandiri di mesin bubut belum maksimal 

dikarenakan mahasiswa masih kurang 

memahami rancangan perawatan mandiri, 

meskipun sudah terjadi kenaikan persentase. 
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Abstrak  –  Manipulator pergerakan kaki manusia dengan kontrol mikrokontroller adalah suatu alat yang 

menirukan pergerakan kaki manusia. Sensor yang digunakan pada Manipulator pergerakan kaki manusia ini 

adalah sensor flex. Sensor flex diletakan pada kaos kaki jari dan dikenakan pada kaki manusia, sehingga ketika 

sensor flex mendeteksi adanya gerakan pada jari dan sendi kaki menyebabkan perubahan tegangan dari sensor flex 

yang kemudian dimanfaatkan sebagai input dari mikrokontroller. Mikrokontroller akan memproses data yang 

diperoleh dari sensor flex yang outputnya menggerakkan motor servo. Motor Servo yang digerakkan ada 8 buah 5 

terpasang pada jari-jari dan 3 terpasang pada sendi kaki. Dengan mengunakan tali sebagai penghubung jari-jari 

kaki dan pegas sebagai pengembali posisi awal jari. Secara fungsi jari dapat bergerak sesuai perintah yang 

diberikan dengan persentase 100% dan untuk sendi kaki 94% dengan rata-rata waktu respon  jari kaki sebesar 1,3 

detik serta rata-rata waktu respon sendi kaki adalah sebesar 2,02 detik. 

 
Kata Kunci : Kaki, Mikrokontroller, Motor Servo, Sensor Flex 

  

 

  

Abstract - Manipulator of human foot with microcontroller as controller is a device that can mimics the 

movement of the human foot. The sensor used in this device is the flex sensor. The flex sensor is placed on the 

socks, so when the user moving then flex sensor will produce a resistance change and will further produce a 

voltage change. Next step, this voltage change will deliver to microcontroller as analog input. Microcontroller 

will proses this input to drive servo motors. Servo motors connected mechanically with fingers and joints of the 

feet. A spring is used to restore finger’s original position faster. From fingers function test result, this device 

perform 100% and for joint of feet function test its perform 94%. The average response time of the toes is 1,3 

seconds and average response time for joint of foot is 2,02 second. 

Keywords: Foot, Microcontroller, Servo motor, Flex sensor 

 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini perkembangan robot semakin 

berkembang pesat. Perkembangan ini dapat dilihat 
dari teknologi industri – industri besar yang sudah 

menggunakan robot sebagai pekerja utamanya. Robot 

diciptakan karena dapat mengerjakan pekerjaan 

manusia yang memerlukan  ketelitian dan ketepatan 

yang tinggi dan dapat melakukan pekerjaan yang 

berisiko tinggi (pekerjaan yang menyebabkan 

kematian), beberapa robot yang digunakan memiliki 

bentuk seperti bagian tubuh manusia salahnya satunya 

yang paling banyak digunakan adalah robot tangan 

(leg robot). Proses kerja robot meliputi serangkaian 

sistem kontrol yang memungkinkan robot dapat 
menerima perintah dan menjalankan program kerjanya 

dan menghasilkan proses yang baik yang dapat 

diprogram secara berulang-ulang sesuai dengan 

kebutuhan, untuk itu penulis akan mencoba membuat 

kaki robot dengan model kaki manusia, kaki adalah 

titik terendah dari bagian tubuh manusia, kaki 
berfungsi   sebagai penyimbang tubuh saat manusia 

berdiri, sehingga kaki merupakan bagian yang sangat 

penting, tanpa adanya kaki manusia tentunya akan 

kesulitan melakukan aktivitasnya. Pada saat ini 

banyak penderita cacat kaki hanya menggunakan alat 

bantu seperti kaki palsu dan kayu penyanga untuk 

dapat berjalan kembali, kebanyakan dari penderita 

cacat kaki mengalami kesulitan untuk berjalan 

menggunakan kaki palsu karena harus beradapatasi 

dengan kaki palsu yang cukup lama. Pada Gambar 1.1 

merupakan gambar dari struktur   tulang   kaki   

manusia. Pada penelitian ini nantinya akan dibuat 
sebuah kaki  robot yang menyerupai kaki manusia.  
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Gambar 1.1. Struktur tulang kaki manusia 

 

Manipulator kaki ini nantinya dikontrol menggunakan 

mikrokontroller ATMega 8535 dengan sensor flek 

sebagai input dan sebagai aktuatornya adalah motor    
servo, sehingga   pergerakan dari robot ini diharapkan 

mampu menyerupai pergerakan dari kaki manusia. 

Sistem robotika ini dikembangkan agar dapat 

membantu manusia menciptakan sebuah inovasi dari 

kaki palsu  yang akan  berguna  untuk  penderita  cacat 

kaki dengan kontrol yang canggih sehingga penderita   

cacat   kaki   dapat   berjalan   kembali dengan normal 

dalam waktu yang singkat. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1.    Penelitian Terdahulu 

Rian      Rivandi,      mahasiswa      Teknik 

Mekatronika Politeknik Caltex Riau, pada tugas 

akhirnya    yang    berjudul    Manipulator    Robot 

Tangan Dengan Flex Sensor berhasil merancang 

bentuk    robot    tangan    yang    dapat    bergerak 

mengikuti setiap pergerakan jari  manusia. Jenis 

sensor yang digunakan adalah sensor flex. Pada setiap 

derajat kebebasan   robot dihubungkan dengan tali, 

dan pada setiap jari menggunakan motor    servo. 

Masing-masing motor servo memiliki torsi 9kg.cm 
[1]. Pada penelitian lain yang berjudul Robot Tangan, 

robot tersebut berhasil mengangkat benda dengan 

berat 300g, dengan tingkat keberhasilan 70% dan 

waktu yang dibutuhkan untuk menempuh waktu 1 

pemindahan dari posisi benda awal dengan memutar 

base 90 derajat dengan rata – rata waktu 11.34 detik 

[2]. 

 
 

Gambar 2.1. Robot tangan 

 

Pada penelitian ini akan dibuat sebuah manipulator 

dari robot kaki, dimana sistem mekanisme dari 

manipulator kaki akan menggunakan spring atau per 

pada setiap sambungan pada jari – jari kaki dan 

menggunakan bahan   kayu   agar   pada   

pembuatannya   mirip dengan model kaki manusia, 

sehingga bentuk dari manipulator  ini  lebih  mirip  

kaki  manusia  dari pada menggunakan bahan kayu. 

 

2.2.    Kaki 
Kaki adalah titik terendah dari kaki manusia. Bentuk 
kaki, bersama dengan sistem keseimbangan-menjaga   

alami   tubuh,   membuat manusia mampu tidak hanya 

berjalan, tetapi juga memanjat, dan banyak kegiatan 

lainnya.  Kaki manusia merupakan bagian yang luar 

biasa kompleks dalam tubuh. Menyerap dan 

mendistribusikan tekanan dengan setiap langkah yang 

diambil. Cidera ringan pada kaki dapat mempengaruhi 

keseimbangan seseorang, postur, dan keselarasan 

tulang belakang.  Kaki  dibutuhkan  setiap  harinya 

untuk dapat berjalan tegap, anatomi kaki terdiri dari  

26  tulang,  33  sendi,  dan  ratusan tendon, ligamen, 
dan otot-otot yang saling berhubungan [3]. 

 

2.3.    Mikrokontroller Atmega 8535 

Mikrokontroler   adalah   IC   yang   dapat diprogram 

berulang kali, baik ditulis atau dihapus. Biasanya 

mikrokontroller sangat banyak digunakan terutama 

dalam pengendalian robot. Pada penelitian ini akan 

digunakan mikrokontroller Atmega 8535 sebagai 

kontroller robot manipulator kaki [4]. 

 

2.4.    Sensor Flex 
Flex sensor adalah Sensor dua terminal dimana  

tahanan  dari  sensor  akan  berubah berdasarkan  

lengkungan  yang  terjadi  pada sensor  tersebut.  

Bentuk  fisik  flex  sensor dapat dilihat pada Gambar 

2.3. Flex sensor jarang digunakan untuk 

Mengendalikan daya tinggi (lebih dari 1 Watt) secara 

langsung. Flex sensor digunakan untuk mengatur taraf 

isyarat analog, dan sebagai pengendali masukan untuk 

sirkuit elektronik. Flex sensor  yang  di  gunakan  pada  

penelitian  ini adalah  flex  sensor  dengan panjang 

2,2” dengan range hambatan 45 KOhm-125 Kohm 

[5]. 
 

 
Gambar 2.1. Sensor flex 

2.5.    Motor Servo 
Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem 

umpan balik tertutup yang artinya posisi motor servo 

akan di informasikan kembali dalam rangkaian kontrol 
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yang ada pada rangkaian motor servo [6]. Motor servo 

terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer 

berfungsi sebagai batas sudut putaran motor servo [7]. 

 

 
Gambar 2.2. Motor servo 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan dan hasil 

Perancangan manipulator kaki ini dimulai dengan 
perancangan diagram blok, flowchart dan desain alat.  

Sedangkan untuk pengujian pada alat dilakukan pada 

pengujian perubahan nilai sensor, pengujian fungsi 

manipulator kaki serta kecepatan respon manipulator. 

Blok diagram dan flowchart sistem dapat dilihat pada 

gambar 3.1 dan gambar 3.2 sedangkan untuk 

perancangan desain mekanik manipulator kaki ini 

dapat dilihat pada gambar 3.3. setelah melewati proses 

perancangan dan pembuatan maka hasil manipulator 

kaki ini dapat dilihat pada gambar 3.4 dan gambar 3.5. 

 

 
Gambar 3.1 Blok diagram manipulator kaki 

 

 
Gambar 3.2 Flowchart sistem 

 
Gambar 3.3 Perancangan mekanik manipulator kaki 

 

 
Gambar 3.4 Hasil implementasi perancangan 

 

 
Gambar 3.5 Detail telapak dan jari kaki 

 
Manipulator kaki ini dibuat dengan bahan kayu jabon. 

Spesifikasi motor servo yang digunakan untuk 

pergerakan sendi adalah motor servo dengan torsi 

3Kg.cm (kebutuhan berdasarkan perhitungan adalah 

2,89 Kg.cm) sedangkan untuk penggerak jari diguna- 

kan motor servo dengan torsi 1Kg.cm (kebutuhan 

berdasarkan perhitungan 0,78Kg.cm). Pada per-

gerakan jari kaki menggunakan tali sebagai 

penghubung ke motor servo, jika motor servo 

bergerak 90° tali tertarik dan jari kaki akan bergerak, 

untuk mengembalikan posisi semula menggunakan 

pegas sehingga jika motor servo kembali ke posisi 0° 
pegas akan menarik kembali jari pada posisi semula. 

 

3.2 Pengujian sensor dan respon manipulator 

Pengujian pertama adalah perubahan resistansi dan 

tegangan terhadap kelengkungan sensor flex. Pengu-

jian ini dilakukan melakukan pengukuran hambatan 

dan tegangan pada 4 titik dari sensor flex , mulai dari 

25% ( 20mm), 50% (40mm), 75% (60mm), 100% 

(80mm) pada perlakukan sudut tertentu. 
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Dari hasil pengujian diketahui pada Tabel 3.1,Tabel 

3,2, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4 perubahan resistansi dan 

tegangan  akan semakin besar jika sudut  lengkungan  

pada  sensor  flex  semakin besar. Pada rangkaian 

sensor digunakan resistor 100 KΩ sebagai tahanan 

pembanding maka secara teori nilai tegangan keluaran 

(Vout) dari sensor flex adalah mengikuti persamaan 

(1). 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛( 
𝑅 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑅 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔+𝑅 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
)          (1)               

 
Tabel 3.1 Perubahan hambatan dan tegangan pada titik tekuk 

25% 

 
 

 
Tabel 3.2 Perubahan hambatan dan tegangan pada titik tekuk 

50% 

 
 

 
Tabel 3.3 Perubahan hambatan dan tegangan pada titik tekuk 

75% 

 
 

 
Tabel 3.3 Perubahan hambatan dan tegangan pada titik 

tekuk 75% 

 
 

Dari data nilai tegangan output rata-rata dapat dilihat 
bahwa output maksimum (4,14 V) diperoleh pada titik 

tekuk 50% dengan  sudut  lengkungan  180° dan 

output minimum (3,16 V) diperoleh pada pengukuran 

titik tekuk 75% dengan sudut  0°  maka dengan 

menggunakan persamaan (1) dapat diperoleh : 

 

Vout Max = 6V(69,94 KΩ /100KΩ+69,94 KΩ) 

= 2.47 v 

Vout Min = 6V(38,46 KΩ /100KΩ+38,46KΩ) 

= 1.66 V 

 

Pengujian berikutnya adalah pengujian fungsi dan 

waktu  respon  antara  jari  dan  sendi  kaki dengan   

input  sudut yang diberikan  pada sensor flex. 

Percobaan dilakukan sebanyak 10 kali dan  waktu 

waktu yang dihitung adalah setiap 1 kali dari 

pergerakan jari atau sendi kembali pada posisi 

semula.  

Tabel 3.5 Fungsi dan waktu respon jari kaki 

 
Ket : Tr (s) = Waktu Respon dalam satuan detik 
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Pada Tabel 3.5 dapat dilihat fungsi dan waktu  

respon  jari  kaki  secara  fungsi  jari  kaki mulai dari 

jempol sampai kelingking sudah berfungsi dengan 

baik, dengan waktu respon tercepat 1,13 detik oleh 

jari jompol dan terlama jari 1,47 detik oleh jari 

tengah dari 10 kali percobaan, salah satu hal yang 

mempengaruhi waktu respon adalah terjadinya 

gesekan antara jari sehingga memperlambat gerak 

jari untuk kembali pada posisi semula. 

 

Tabel 3.6 Fungsi dan waktu respon sendi kaki dengan 

beban 

 
 

Pada data Tabel 3.6 adalah data dari fungsi dan 

waktu respon sendi kaki dengan beban telapak kaki 

dan sendi lutut, dapat dilihat dari 10 kali percobaan 
berdasarkan fungsi pada pergerakan sendi vertikal 

dengan tingkat persentase keberhasilan 70%, pada 

percobaan keenam, delapan dan kesepuluh tidak 

berhasil hal ini dikarenakan servo mengalami beban 

berlebih sehingga sering terjadi servo tidak sanggup 

untuk mengangkat sendi vertikal atas hal ini 

diperjelas pada data tabel 3.7 sendi vertikal atas 

apabila tanpa adanya beban  secara fungsi  berjalan 

baik. 

 
Tabel 3.7 Fungsi dan waktu respon sendi kaki tanpa beban 

 
 

Pada  Tabel  3.7  adalah  data  pengujian fungsi dan 

waktu  respon  dari sendi kaki  tanpa  beban  atau 

tanpa telapak kaki sebagai beban, terlihat secara 

fungsi berjalan dengan baik, untuk waktu respon 

lebih cepat karena servo berjalan tanpa adanya 

beban,  pada  waktu  respon  sendi  vertikal  atas 

adalah waktu rata-rata tercepat yaitu 1,375 detik, jika 

dibandingkan dengan respon menggunakan beban 

yaitu 3,38 detik maka selisih nya adalah 2,002 detik, 

sehingga dari keseluruhan pergerakan sendi   dapat   

diketahui   bahwa   beban   terbesar berada pada 

sendi vetikal atas. 

Pengujian berikutnya adalah pengujian terhadap nilai 

ADC (analog digital converter) motor servo.  

 

Tabel 3.8 Nilai ADC jari kaki 

 
 

Tabel 3.9 Nilai ADC sendi kaki 
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Tegangan refferensi yang digunakan pada ADC 

adalah sebesar 5 Volt. Dengan menggunakan rumus 

dasar nilai ADC maka dapat diketahui nilai persen 

error dari nilai ADC tersebut. 

𝐴𝐷𝐶 = 𝑉𝑖𝑛 ( 
𝑉𝑖𝑛

𝑉 𝑟𝑒𝑓𝑓
) 𝑥255                         (2) 

     

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ( 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐶−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖
) 𝑥100%          (3) 

Dari persamaan (3) dapat diketahui bahwa error nilai 

ADC untuk masing-masing pergerakan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Nilai error ADC jari kaki 

No. Bagian 
Nilai Error 

[%] 

1 Jari jempol 10,3 

2 Jari telunjuk 9,89 

3 Jari tengah 10,97 

4 Jari manis 10,07 

5 Jari kelingking 10,56 

Rata-rata error 10,36 

 

Dari data tabel 3.10 tersebut diketahui bahwa rata-

rata error ADC jari kaki adalah 10,36%, angka ini 

menunjukkan sebesar itu juga ketidakakuratan 

pergerakan jari kaki manipulator dalam mengikuti 

pergerakan data aktual jari kaki penggunanya.  

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian 

ini adalah  : 

1. Pada jenis sensor flex yang digunakan diperoleh 

karakteristik output maksimum diperoleh pada 

titik tekuk 50% dengan  sudut  lengkungan  180° 

dan output minimum diperoleh pada pengukuran 

titik tekuk 75% dengan sudut  0° 

2. Unjuk kerja manipulator pada bagian jari kaki 

memberikan kinerja yang baik dengan tingkat 

keberhasilan fungsi jari 100% dan respon waktu 

rata-rata untuk respon jari kaki adalah 1,3 detik. 

3. Salah satu faktor yang mempengaruhi waktu 

respon jari kaki adalah adanya gesekan antar jari. 

4. Untuk pergerakan fungsi sendi kaki rata-rata 

tingkat keberhasilannya 94% dengan rata-rata 

respon waktu pergerakan 2,02 detik 

Adapun beberapa saran perbaikan pengem-bangan 

kedepan terkait penelitian manipulator kaki ini adalah 

menggunakan material yang lebih kuat dan ringan 

sehingga beban yang ditanggung motor lebih kecil dan 

memperhalus permukaan antar jari sehingga dapat 

mengurangi efek gesekan antar jari sehingga  dapat 

meningkatkan waktu respon.  
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Abstrak - Etching Printed Circuit Board (PCB) adalah proses pengikisan logam (copper) dengan bantuan 

larutan kimia pada papan sirkuit yang digunakan sebagai jalur penghubung konduktor dan komposisi komponen 

elektronika. Proses pengerjaan etching PCB secara manual masih sering digunakan, yaitu dengan cara merendam 

PCB dalam wadah yang berisi larutan kimia. Proses ini membutuhkan waktu dan memiliki risiko terkena larutan 

kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit operator. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membuat 

mesin Ething PCB Sistem semprot dengan Pemanas yang mampu memproses PCB ukuran maksimal 210 mm x 

149 mm (A5) kurang dari 20 menit. Tahapan proyek dimulai dari perancangan mesin menggunakan metode VDI 

2222, pembuatan komponen dan perakitan sistem, dan pengujian fungsi dan kinerja mesin. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan jenis larutan kimia FeCl3 dengan konsentrasi 300 gr FeCl3: 3,5 liter 

air, mesin ini mampu melakukan etching  PCB ukuran A5 dalam waktu 5 menit dan memiliki bentuk jalur yang 

sama. 

 

Kata kunci: PCB, FeCl3, Etching, Pemanas, Semprot. 

 

Abstract - Etching Printed Circuit Board (PCB) is a process of eroding metal (copper) with the help of chemical 

solution on the circuit board which used as a connector path of conductor and the composition of electronics 

components. Manually process of PCB etching is still often used, which is by immersing the PCB into a 

container containing a chemical solution. This process take time and has a risk exposed to a chemical solution 

that can cause irritation to the operator skin. This project aims to design and manufacture a PCB etching 

machine with spraying system and heater that able to process 210 mm x 149 mm (A5) of PCB less than 20 

minutes. The stages of the project starts from designing machine using VDI 2222 method, manufacturing 

component and system assembly, and testing of machine function and performance. The test results shown that 

by using the FeCl3 solution type with the concentration of 300 gr FeCl3: 3.5 liters of water, this machine is able 

to etching PCB size A5 within 5 minutes and has the similar line shape. 

 

Keywords: PCB, FeCl3, Etching, Heater, Spray. 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

Papan Rangkaian Tercetak (PRT) atau sering juga 

disebut PCB (Printed Circuit Board) adalah papan 

rangkaian yang digunakan sebagai tempat 

penghubung jalur konduktor dan penyusunan letak 

komponen elektronika [1]. Salah satu proses dalam 

tahapan untuk menghasilkan PCB yang siap 

digunakan adalah pelarutan atau Etching, yaitu proses 

pengikisan logam tembaga dengan menggunakan 

larutan kimia [2]. Proses ini bertujuan untuk 

menghilangkan lapisan tembaga pada permukaan 

PCB. 

Proses etching PCB masih banyak dilakukan secara 

manual. Proses tersebut memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain: 1) Operator memiliki resiko 

yang besar terkena larutan kimia yang dapat 

menyebabkan iritasi pada kulit; dan 2) Waktu proses 

cukup lama, yaitu lebih dari 20 menit. Oleh sebab itu 

diperlukan sebuah mesin Etching PCB yang dapat 

menghindarkan operator dari resiko terkena larutan 

kimia dan mempercepat waktu proses. Mesin etching 

PCB dengan berbagai teknologi sudah cukup banyak 

tersedia. Namun dari aspek biaya masih cukup tinggi. 

Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah mesin-mesin 

etching PCB yang sederhana namun cukup efektif 

mengatasi kelemahan proses etching manual. 

1.2.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam proyek 

ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimana mesin etching PCB melakukan proses 

etching agar dapat: 

1. Menghindarkan operator dari resiko terkena 

larutan kimia? 

2. Melakukan proses etching dalam waktu kurang 

dari 20 menit? 

Pelaksanaan proyek ini dibatasi dengan hal-hal 

sebagai berikut: 1. Mesin yang dibangun 

menggunakan teknologi sistem semprot dengan 

pemanas; 2. Larutan kimia yang digunakan untuk 

pengujian: FeCl3.; 3. Jenis PCB: Cooper Clad satu 
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sisi; 4. Ukuran maksimal PCB: 210 mm x 149 mm; 

dan 5. Pengujian kualitas hasil etching menggunakan 

kriteria bentuk jalur. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan 

membangun mesin etching PCB sistem semprot 

dengan pemanas yang dapat menghindarkan operator 

dari resiko terkena larutan kimia dan melakukan 

proses etching dalam waktu kurang dari 20 menit. 

2.1 Metodologi 

Penelitian dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Perancangan 

Metode perancangan menggunakan metode VDI 2222 

dengan tahapan: a) Merencana yaitu mengumpulan 

data dan mengidentifikasi permasalahan; b) 

Mengonsep yaitu menyusun syarat-syarat teknis 

produk berdasarkan daftar keinginan pengguna; c) 

Merancang yaitu penggambaran produk yang didapat 

dari penilaian konsep rancangan; dan c) 

Menyelesaikan yaitu membuat gambar susunan dan 

membuat gambar bagian/detail dan daftar bagian. 

2. Pembuatan mesin 

Proses pembuatan komponen; dan proses perakitan 

sub sistem dan sistem utama. 

3. Pengujian 

Menguji kinerja dan kualitas hasil etching. Kinerja 

yang diuji berupa uji keamanan operasi dan waktu 

proses. Sedangkan uji kualitas menilai hasil proses 

dengan kriteria bentuk jalur. Kriteria ini diukur 

dengan membandingkan antara gambar master dengan 

gambar di PCB sebelum dan sesudah proses etching. 

1. LANDASAN TEORI 

1.1.  PCB (Printed Circuit Board) 

PCB pertama kali ditemukan oleh Paul Eisler pada 

tahun 1936.Paul Eisler adalah seorang ilmuan Austria 

yang memasukkan penggunaan PCB ke dalam sebuah 

radio.Setelah tahun 1950, PCB telah digunakan secara 

massal pada industri elektronik [3]. 

Seiring berkembangnya zaman, industri elektronik 

PCB telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat.Terbukti dengan adanya bermacam-macam jenis 

PCB dilihat dari berbagai sudut pandang. Jenis PCB 

dilihat dari susunan lapis digolongkan menjadi 3 jenis 

yaitu, PCB lapis tunggal, PCB lapis ganda dan PCB 

multi lapis. Dilihat dari teknologi pengelupasan 

lapisan tembaga ada 2 jenis yaitu, pengelupasan 

dengan mesin (milling machine) dan pengelupasan 

dengan larutan kimia. Sedangkan dilihat dari bahan 

baku pembuatan PCB digolongkan menjadi 2 jenis 

yaitu, PCB keras dan PCB lunak menurut Wardhana 

dan Prayudi dalam [3]. 

Chogwang Sonsank dkk.,membagi PCB dalam 2 

bentuk yaitu [1]: PCB Matrix Strip Board, yaitu jenis 

PCB yang bentuknya terdiri atas lubang-lubang, dan 

PCB Cooper Clad, merupakan PCB yang terbuat dari 

bahan ebonite atau fiber glass yang salah satu atau 

kedua sisinya dilapisi oleh lapisan tembaga. 

Selanjutnya Chogwang., mengelompokkan PCB 

Cooper Clad ke dalam 3 jenis:1) PCB Satu Sisi, yaitu 

PCB yang hanya memiliki satu sisi yang dilapisi oleh 

tembaga; 2) PCB Dua Sisi, yaitu PCB yang kedua 

sisinya dilapisi oleh tembaga dan lapisan fibernya 

terletak diantara dua lapisan tembaga tersebut; dan 3) 

PCB Banyak Sisi, yaitu PCB yang memiliki beberapa 

lapis tembaga dan fiber yang disusun secara 

berselingan. 

 

2.2 Etching  

Etching adalah proses pengikisan logam dengan 

menggunakan larutan kimia dan dalam hal ini logam 

yang akan dikikis adalah tembaga [2]. Proses etching 

merupakan proses yang dilakukan setelah skema 

ditempelkan pada PCB polos. 

2.3 Mesin Etching PCB 

Saat ini terdapat beberapa jenis mesin etching PCB 

dengan larutan kimia yang telah tersedia di 

pasaran.Mesin-mesin tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan yang berbeda-beda. Berikut adalah 

beberapa jenis mesin etching PCB sistem semprot: 

1. Mesin etching PCB sistem semprot dengan 

konveyor. 

2. Mesin etching PCB sistem semprot dengan 

pemanas (Spraying etching machine with 

magnetron). 

2.3.1 Mesin etching PCB sistem semprot dengan 

konveyor 

Proses etching PCB dilakukan dengan cara 

menyemprotkan etchant secara vertikal dari atas dan 

bawah PCB dengan posisi PCB diletakkan secara 

horizontal pada roller konveyor [4]. Sketsa dari mesin 

etching PCb sistem semprot dengan konveyor tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Mesin etching PCB sistem semprot 

dengan konveyor 

Keterangan bagian-bagian dari gambar 2.1: 

11 = frame 11 & 12 = groove 

40  = driving wheel 40 & 41 = nozle  

50 = ultrasonic generator 
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2.3.2 Mesin etching PCB sistem semprot dengan 

pemanas 

Mesin etching PCB sistem semprot dengan pemanas 

yaitu sebuah mesin etching dengan sistem semprot 

yang terdiri dari tabung etching dimana didalamnya 

terdapat pipa pemanas yang dilengkapi magnetron dan 

waveguide diatur dengan kontrol panel yang di 

dalamnya terdapat transformator AC, komponen 

pelindung, dan aksesoris lainnya [5]. Sketsa mesin 

etching PCB sistem semprot dengan pemanas tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Mesin etching PCB sistem semprot 

dengan pemanas 

Keterangan bagian-bagian dari gambar 2.2: 

1. Tabung etching.  

2. Pemanas.  

3. Kontrol panel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan pada proyek 

akhir ini adalah metode perancangan VDI 2222. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

merancang proyek akhir ini adalah sebagai berikut; 

1. Membuat daftar tuntutan. 

Adapun daftar tuntutan yang diperoleh 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta rumusan masalah yang ada dpat dilihat pada 

tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Daftar Tuntutan 

No Tuntutan Primer Deskripsi 

1 Keamanan Operator tidak 

terkena larutan 

2 Ukuran PCB Max. 210 x 149 mm 

No Tuntutan Sekunder Deskripsi 

1 Bahan tahan korosi Pembangkit tekanan 

dan wadah etching 

2 Temperatur  Bisa di atur 

3 Waktu <20 menit/proses 

No Keinginan Deskripsi 

1 Terdapat pembersih Membersihkan 

larutan dengan air 

2 Terdapat pengering Mengeringkan air 

pembersih 

 

 

 

2. Penguraian fungsi keseluruhan. 

Penguraian fungsi bertujuan untuk menjelaskan 

bagian-bagian mesin dan fungsi dari masing-

masing bagian yang dirancang. Adapun uraian 

fungsi bagian tersebut dapat dilihat apada tabel 

3.2. 

Tabel 3.2.  Uraian fungsi bagian 

No 
Sub Fungsi 

Bagian 
Deskripsi 

1. Fungsi 

Pembangkit 

Tekanan 

Menghisap dan mendorong 

larutan. 

2. Fungsi Sistem 

Penyemprot 

Menyemprot larutan. 

3. Fungsi Pemanas Memanaskan larutan. 

4. Fungsi Wadah menampung larutan dan 

sebagai tempat proses 

etching, pembersihan, dan 

pengeringan. 

5. Fungsi Sistem 

Pembersih 

Membersihkan larutan  yang 

tersisa pada PCB setelah 

etching. 

6. Fungsi 

Pengering 

Mengeringkan PCB setelah 

dibersihkan 

7. Fungsi Rangka Menopang seluruh bagian 

mesin dan memberi bentuk 

mesin. 

8. Fungsi Kontrol  Mengatur temperatur 

larutan, waktu 

penyemprotan, dan 

pengering. 

 

3. Membuat alternatif fungsi bagian. 

Pada alternative fungsi bagian diperoleh Pompa 

akuarium sebagai alternatif pembangkit tekanan, 

penyemprot dengan sistem diam, heater  lemari es 

sebagai fungsi pemanas, wadah berbahan akrilik, 

pembersih yang dihubungkan ke keran air, kipas 

angin sebagai pengering, rangka yang 

menggunakan sambungan las, stop kontak timer 

sebagai pengatur waktu penyemprotan, dan 

thermostat  sebagai pengatur pemanas. 

4. Varian konsep 

Setelah dipilih satu alternatif fungsi dari masing-

masing alternatif fungsi bagian, maka dirancang 

tiga varian konsep (VK) yang dapat dilihat pada 

gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

VK1 

 

 

 

 

 

 

VK2 

 

 

 

 

 

 

VK3 

Gambar 3.1. Varian konsep 
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5. Menilai alternatif konsep berdasarkan aspek teknis 

dan ekonomis 

Setelah dilakukan penilaian terhadap tiga varian 

konsep berdasarkan aspek teknis dan ekonomis 

maka diperoleh penilaian akhir yang dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Penilaian akhir varian konsep 

Varian 
Nilai 

Teknis 

Nilai 

Ekonomis 

Nilai 

Gabungan 
Peringkat 

VK1 83,34 83,3 166,64 3 

VK2 100 100 200 1 

VK3 88,85 83,3 172,15 2 

 

6. Pengambilan keputusan alternatif konsep 

rancangan. 

Setelah diperoleh nilai akhir dari akumulasi 

penilain aspek teknis dan ekonomis maka 

dipilihlah varian konsep 2 (VK2) dengan nilai 

akhir tertinggi. 

7. Analisa perhitungan 

a. Pembangkit tekanan 

Berdasarkan [6] tekanan semprot yang 

dibutuhkan adalah 0-3 Kg/Cm
2
 (0-3 Bar). 

Berdasarkan uji coba menggunakan pompa 

dengan daya dorong 1,8 meter dan 5 meter 

maka dipilih pompa dengan daya dorong 5 

meter. Adapun perhitungan untuk pompa 

tersebut adalah sebagai berikut: 

P = ρgh 

 = 1000 Kg/m
2
 9,81 m/s

2 
5m 

 = 49.050 N/m
2 

 
=  0,5 Bar (1 Bar = 1x10

5
) 

Adapun waktu yang diperlukan untuk etching  

PCB ukuran A5 adalah 5 menit. 

b. Daya listrik pemanas 

Untuk menentukan berapa besarnya daya listrik 

pemanas yang akan digunakan maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

Diketahui: 

M = 3 Kg ; Cp = 4200 J/KgC 

T1= 37
o
C ; T2 = 50

o
C 

Perhitungan daya listrik pemanas   

Q = M x Cp x (T2-T1) 

= 3Kg x 4200 J/KgC x (50
o
C-37

o
C)  

= 3Kg x 4200 J/KgC x 13
o
C 

= 163.800 Joule   

= 45,5 Watt hour 

Dengan demikian dibutuhkan sebuah pemanas 

yang memiliki daya hantar listrik lebih dari 

45,5 watt hour. 

3.2. Pembangunan mesin 

Pembangunan alat terdiri atas pembuatan komponen 

dan perakitan komponen. Adapun langkah 

pembangunan mesin etching PCB sistem semprot 

dengan pemanas ini adalaah sebagai berikut: 

3.2.1.Pembuatan komponen 

Adapun beberapa komponen mesin etching PCB 

sistem semprot yang dibuat antara lain adalah 1. 

Wadah; 2. Pipa penyemprot; 3. Rangka; 4. Kontrol 

panel. 

3.2.2.Perakitan/assembly 

Setetelah semua komponen selesai dibuat maka 

dilakukan langkah perakitan/assembly. Perakitan 

pertama kali dilakukan dengan melakukan pengecatan 

rangka, pipa penyemprot, dan kontrol panel. 

Selanjutnya dilakukan perakitan antara rangka dengan 

kontrol panel dan wadah. Selanjutnya dilakukan 

perakitan untuk saluran pembuangan larutan Setelah 

itu dilanjutkan dengan instalasi pemanas, kipas, dan 

pompa pada masing-masing kontrol. Adapun mesin 

etching PCB sistem semprot dengan pemanas dapat 

dilihat pada gambar 3.2.  

 
Gambar 3.2. Mesin etching PCB sistem semprot 

dengan pemanas 

3.3. Uji coba 

Setelah mesin dilakukan proses perakitan, pada tahap 

ini dilakukan proses uji coba pada mesin etching PCB 

sistem semprot dengan pemanas. 

Langkah awal yang dilakukan sebelum uji coba adalah 

menyiapkan etchant, menurut [6] komposisi larutan 

yang digunakan adalah 70-90 gram/liter sedangkan 

komposisi larutan etchant yang digunakan pada 

proyek akhir ini adalah 300 gram/3,5 liter atau 85,7 

gram/liter. Adapun uji coba yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji coba keamanan 

Membandingkan proses manual dengan proses 

mesin etching seperti ditunjukkan pada tabel 

3.4. 

Tabel 3.4. Uji coba keamanan 

No Etching Manual Mesin Etching 

1 Memasukkan larutan 

ke dalam wadah 

Memasukkan larutan 

ke dalam wadah 

2 Meletakkan PCB 

kedalam wadah 

Meletakkan PCB yang 

sudah dijepit pada 

holder ke dalam wadah 

3 Proses etching dengan 

menggoyangkan 

wadah menggunakan 

tangan 

Proses etching dengan 

menyemprotkan 

larutan. 

4 Mengangkat PCB dari 

wadah 

Mengangkat holder 

PCB dari wadah 
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Dari 4 langkah proses sebagaimana tabel 3.4, 

uji coba menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan mesin ini, kemungkinan operator 

terkena larutan hanya pada langkah ke-1, yaitu 

pada saat menuang larutan ke dalam wadah. 

Sedangkan jika menggunakan proses manual, 

kemungkinan terkena larutan pada seluruh 

langkah proses etching. 

2. Uji coba waktu etching PCB  

Mengukur lamanya waktu proses untuk 

mencapai hasil sesuai dengan kriteria mutu. 

Data hasil ujicoba proses dapat dilihat pada 

tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Uji coba waktu etching 

Berdasarkan hasil uji coba pada tabel 3.5, 

menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan 

untuk proses etching PCB ukuran A5 adalah 5,25 

menit dan konsistensi kemampuan  etching larutan 

menurun ketika digunakan lebih dari 3 kali yang 

ditunjukkan dengan waktu proses menjadi lebih lama, 

yaitu 6 menit. 

3. Uji kualitas PCB 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

hasil uji coba terhadap kriteria mutu bentuk jalur. 

Kriteria mutu dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 

3.7 menunjukkan data hasil ujicoba mutu etching 

PCB. 

Tabel 3.6. Kriteria kualitas PCB [7] 

Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 

Bentuk 

Jalur 
Hilang/ 

terhubung 

Terkikis

/putus 

Melebar

/cukup 

baik 

Sama 

 

Data hasil uji coba kualitas hasil etching yang 

ditunjukkan pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa 

bentuk jalur pada 3 bahan uji PCB sama (skor 4) 

dengan bentuk layout pada yang ditempel pada PCB 

sebelum kena proses etching. Sama disini artinya jalur 

terhubung, bentuk dan ukuran jalur sama, dan tidak 

ada jalur yang terputus, terkikis atau hilang. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian mesin etching  PCB 

sistem semprot dengan pemanas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Operasi mesin dapat mengurangi resiko 

operator terkena larutan kimia. 

2. Proses etching PCB sampai ukuran 210 x 149 

mm (A4) membutuhkan waktu rata-rata 5,25 

menit. 

3. Jalur penghubung konduktor pada PCB hasil 

proses etching memiliki bentuk dan ukuran 

yang sama dengan layout master PCB. 

 

Tabel 3.7. Uji coba kualitas PCB 

No. Layout Hasil Kualitas 

1. 

 

 
 

 

4 

2. 

 

 
 

 

4 

3. 

 

 
 

 

4 

Rata-rata 4 
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Uji 

Coba 
Larutan 

Temperatur 

Larutan 
Waktu 

1 Larutan ke-1 42,2
o
C

 
5 menit 

2 Larutan ke-2 48
o
C 5 menit 

3 Larutan ke-3 48
o
C 5 menit 

4 Larutan ke-4 48
o
C 6 menit 

Rata-rata 
5,25 

menit 
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Abstrak - Saat ini penirisan minyak kerupuk ikan yang dilakukan oleh industri rumah tangga di kabupaten 

Belinyu masih dilakukan dengan cara manual. Hasil penirisan dengan cara manual mempunyai kerugian yaitu 

waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil penirisan sangat lama dan  penirisan yang tidak sempurna 

menghasilkan produk kerupuk yang berminyak, berbau dan rasanya tidak gurih. Hal ini menyebabkan cacat 

produksi dan berakibat pada berkurangnya permintaan produksi kerupuk dari konsumen. Untuk mengatatasi 

permasalahan diatas dibuat mesin peniris kerupuk ikan yang dapat memisahkan minyak dengan kerupuk dengan 

kapasitas 5-10 kg per proses dengan waktu 2-4 menit. Metedologi yang digunakan dalam pembuatan mesin 

peniris kerupuk ikan dengan memutar wadah dengan motor yang memanfaatkan azas gaya sentrifugal dan gaya 

gravitasi dalam menghilangkan minyak. Sedangkan waktu penirisan menggunakan timer manual yang dapat 

diatur sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan mencatat waktu penirisan kerupuk ikan 

dalam satu proses dan mengamati sisa minyak dari hasil penirisan kemudian dibandingkan dengan penirisan cara 

manual. Hasil dari pengujian didapatkan kapasitas penirisan menggunakan mesin 10 kg dalam waktu 4 menit 

sedangkan dengan cara manual 4 kg dalam 4 menit. Sehingga dapat meningkatkan produksi sebesar 250%. 

Sedangkan sisa minyak penirisan dengan menggunakan mesin tidak ada, untuk manual masih ada sisa minyak 

dalam penirisan.  
  

Kata Kunci: mesin peniris, gaya sentifugal,kerupuk ikan  

Abstract - Currently the cracking of fish cracker oil produced by home industry in Belinyu district. The 

processing of the fish cracker still doing manually. The result of manual incision has a loss time that required to 

wait for the results. It takes long and incomplete incision to produce products that are oily crackers, smells and 

not tasty. It causes a production defect and results in reduced demand for cracker production from consumers. To 

overcome the problems above, we made the fish cracker drainer machine. It can separate the oil from fish 

crackers with the capacity of 5-10 kg per process with 2-4 minutes time. The methodology used in the 

manufacture of fish cracker drainer machine by rotating the container with a motor that utilizes centrifugal force 

and gravity in removing oil. While the time of incision using a manual timer that can be set in accordance with 

the desired. The test is done by recording the time of fish cracker drainer machine incision in one process and 

observing the remaining oil from the result of the incision then compared with manual incision. The results of 

the test obtained draining capacity using a 10 kg machine within 4 minutes in other hands when using draining 

manually it takes 4 kg in 4 minutes. So it can increase production by 250%. As the conclusion from the test 

above, there is no remaining drainage oil by using the fish crackers draining machine, when manual draining still 

remained. 

Keywords: draining machine, centrifugal force, fish crackers 

 

 

1.PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Belinyu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 

luas daerah 546,50 km². Kota Belinyu di Bangka 

paling dikenal akan sentra produk makanan olahan 

ikan terutama kerupuk ikan. Hampir rata-rata 

penduduk di Belinyu merupakan sentra pembuatan 

kerupuk ikan yang hasil produknya sudah 

didistribusikan ke seluruh wilayah didalam dan diluar 

pulau Bangka Belitung. Sebagai makanan yang sudah 

dikenal di Kabupaten Bangka, produk olahan kerupuk 

ikan dari Belinyu menjadi ikon oleh-oleh yang paling 

diburu oleh wisatawan saat berkunjung ke pulau 

Bangka. Untuk itu pemerintah daerah menjadikan kota 

Belinyu sebagai kota sentra penghasil produk olahan 

ikan terutama kerupuk ikan yang harus diberdayakan 

dan dikembangkan dalam meningkatkan sentra 

ekonomi di Belinyu [1].Produk olahan Kerupuk ikan 
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di Belinyu mempunyai variasi bentuk dan rasa 

tergantung dari bahan ikan yang akan diolah. Bahan 

baku pembuatan kerupuk ikan terdiri dari dari tapioka, 

ikan, air dan garam [1,4,5]. Sedangkan ikan yang 

digunakan adalah ikan laut seperti udang, cumi, telor 

cumi, ikan ciu, ikan dencis dan ikan tenggiri. 

Keragaman jenis kerupuk ikan dikarenakan adanya 

variasi bentuk dan proses pemasakannya. Berdasarkan 

proses pemasakannya, kerupuk ikan dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu kerupuk ikan jenis panggang 

dan kerupuk ikan jenis goreng [1,4].  

 

 
Gambar 1. Kerupuk ikan  

 

Berdasarkan bentuknya, kerupuk ikan juga 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kerupuk ikan 

yang berbentuk irisan bulat tipis dengan ketebalan 2-3 

mm dan kerupuk ikan yang terbentuk seperti mie 

melingkar. Proses pembuatan kerupuk ikan dibagi 

beberapa tahap yaitu: proses pencampuran bahan yaitu 

mencampurkan daging ikan dengan tepung tapioka, 

bumbu-bumbu dan bahan penyedap. Setelah proses 

pembuatan adonan selesai dilanjutkan dengan proses 

pencetakan adonan menjadi lenjeran kerupuk ikan 

dengan diameter 4 cm kemudian lenjeran dikukus. 

Proses pengukusan dilakukan selama 20 menit, setelah 

itu dilanjutkan proses penjemuran. Proses penjemuran 

dilakukan dengan meletakkan lenjeran ke tempat 

pengeringan supaya lenjeran menjadi keras untuk 

proses pemotongan.  Proses pemotongan dilakukan 

untuk memotong kerupuk ikan menjadi bagian 

potongan sekitar 2-3 mm. Setelah dipotong, kerupuk 

ikan dikeringkan dengan sinar matahari sampai 

potongan kerupuk ikan benar-benar kering. Proses 

selanjutnya adalah pengorengan dan pemanggangan 

kerupuk ikan dan dilanjutkan dengan proses 

pengemasan.  

Permasalahan yang ada dalam proses pembuatan 

kerupuk ikan di industri rumah tangga adalah masalah 

penirisan kerupuk ikan yang masih menggunakan 

sistem manual. Prosesnya yaitu setelah penggorengan 

kerupuk ikan, penirisan dilakukan dengan 

menggunakan wadah menunggu minyak turun 

kebawah. Penirisan ini dilakukan beberapa tahap jika 

produksi kerupuk banyak. Proses ini memerlukan 

waktu yang lama sehingga  waktu produksi menjadi 

lambat. Proses penirisan minyak yang tidak sempurna 

menghasilkan produk kerupuk ikan yang dihasilkan 

tidak sempurna, berminyak, berbau dan rasanya tidak 

gurih. Hal ini menyebabkan cacat produksi dan 

konsumen akan melakukan complaint terhadap 

produksi yang dihasilkan dan berakibat pada 

berkurangnya permintaan produk kerupuk. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, dibuatlah mesin peniris 

kerupuk  ikan yang bekerja dengan memutar wadah 

yang dihubungkan dengan motor listrik.  Pengeringan 

minyak kerupuk ikan dilakukan dalam waktu 2-4 

menit  dengan kapasitas 5-10Kg. Tujuan dari 

penelitian ini adalah membuat mesin peniris kerupuk 

ikan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi 

pada industri rumah tangga dengan waktu yang cepat 

dan meningkatkan kualitas produksi. 

 

1.2. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, metedologi penelitian yang 

dilakukan adalah: 

 Perancangan konstruksi mesin peniris dibuat 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu rangka 

mesin, wadah mesin, transmisi, kelistrikan dan 

timer mesin. Perancangan  bentuk mesin, rangka 

mesin dan wadah mesin dilakukan menggunakan 

software CAD. 

 Pembuatan mesin peniris dilakukan di bengkel 

mekanik yang meliputi pengelasan, pembubutan 

dan asembling dan untuk peralatan kelistrikan 

yang meliputi penyambungan motor dan timer 

dilakukan di lab elektronika Polmanbabel. 

 Pengujian mesin peniris dilakukan dengan 

membandingkan pengujian menggunakan mesin 

dan cara manual, adapun pengujian yang 

dilakukan adalah  : 

- Pengujian kapasitas mesin peniris kerupuk ikan 

per proses.  

- Pengujian hasil penirisan yaitu mengamati 

apakah ada kandungan minyak setelah 

penirisan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Dalam pembuatan mesin peniris, hal-hal yang menjadi 

dasar perhitungan adalah: 

 

2.1 Motor Listrik 

Motor listrik adalah komponen yang sangat penting 

dalam mesin yang digunakan sebagai sumber tenaga. 

Motor listrik ini berfungsi untuk menggerakkan poros 

dan puli sehingga tabung peniris minyak dapat 

berputar. Dengan menggunakan torsi dan kecepatan 

yang bekerja maka daya motor dapat ditentukan 

dengan rumus: 

                           P = F X V                                  

Keterangan :  P = daya motor (kW) 

  F = gaya (N) 

V= kecepatan translasi (m/dt) 

Untuk kecepatan translasi, persamaan yang digunakan 

adalah :  

𝑉 =
𝜋𝑥𝐷𝑥𝑛

60
 

Dimana:  D= diameter puli poros (mm) 

  n = putaran poros (rpm)  
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2.2 Puli dan Sabuk 

Sabuk digunakan untuk memindahkan putaran dari 

motor ke poros penggetar. Untuk menghitung panjang 

sabuk terlebih dahulu dihitung puli yang digunakan.  

a. Untuk menghitung perbandingan puli, digunakan 

rumus : 

D1 n1 = D2 n2 

          Dimana : D1 = diameter puli motor (mm) 

D2 = diameter puli poros 

penggetar(mm) 

                 n1  = putaran motor (rpm) 

                 n2  = putaran poros penggetar (rpm) 

 

b. Untuk menghitung kecepatan sabuk, digunakan 

rumus : 

V =
πxdxn1

60 x 1000
 

Dimana :  

V = kecepatan puli  (m/s) 

d = diameter puli kecil (mm) 

n1  = putaran puli kecil (rpm) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Pembuatan Konstruksi Mesin Peniris 

Pembuatan konstruksi mesin peniris kerupuk ikan 

mempunyai dimensi tinggi 1218 mm, panjang mesin 

1000 mm, lebar mesin 620 mm. Adapun gambar 

kontruksi mesin peniris yang dibuat ditunjukkan pada 

Gambar 2. Dibawah ini. 

 

 
a) 

 
                        b)                              c) 

 
Gambar 2 a)Mesin spinner/peniris kerupuk ikan b) Mesin 

spinner/peniris kerupuk ikan tampak depan c) Mesin 

spinner/peniris kerupuk ikan tampak samping 

3.2. Daya Motor Listrik 

Torsi dari putaran tabung Mesin Peniris Minyak 

kerupuk ikan dengan beban 10kg dan diameter tabung 

410 mm, adalah : 

T = F x r 

    = 10 kg x 205mm = 2050 Kg mm 

 

Daya motor listrik yang digunakan untuk memutarkan 

poros yaitu dengan mencari torsi motor listrik dari 

daya 0,5 HP pada putaran 1400 rpm yaitu : 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑛 𝑥 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 

0,5 𝐻𝑃 = 2 𝑥 3,14 𝑥 
1400 𝑝𝑢𝑡

60 𝑑𝑡
𝑥 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 

 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2540 𝐾𝑔 𝑚𝑚 

 

Jadi Torsi yang terjadi pada Mesin Peniris Minyak 

kerupuk ikan lebih kecil dari torsi pada motor listrik, 

yaitu 2050kgmm < 2540 kg mm maka motor listrik 

0,5 HP mampu untuk memutarkan tabung peniris pada 

Mesin Peniris Minyak kerupuk ikan. 

Dan daya motor minimal yang dibutuhkan untuk 

memutar tabung peniris minyak kerupuk ikan pada 

putaran 420 Rpm adalah : 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑛 𝑥 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 

= 2 𝑥 3,14 𝑥 
420 𝑝𝑢𝑡

60 𝑑𝑡
𝑥2,54 𝑘𝑔 𝑚 

 

= 111,66 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 0,149 𝐻𝑝 

 

Dari analisa diatas motor peniris minyak kerupuk ikan 

memerlukan daya 0,149 Hp. Dan dalam 

pembuatannya motor yang digunakan 0,5 Hp. 

 

3.3. Sistem Transmisi 

Mesin peniris minyak kerupuk ikan memiliki sistem 

transmisi yang terdiri dari puli dan sabuk V. Putaran 

yang direduksi oleh system transmisi ini adalah 1400 

rpm menjadi 700 rpm. 

 

D1 n1 = D2 n2 

𝑛2 =
𝐷1

𝐷2

𝑛1 

𝑛2 =
4

8
𝑥 1400 = 700 𝑟𝑝𝑚 

 

3.4. Pembuatan Mesin Peniris Kerupuk Ikan 

Pembuatan mesin peniris kerupuk ikan dilakukan di 

bengkel mekanik meliputi pembuatan rangka mesin, 

wadah mesin, transmisi, kelistrikan dan timer mesin. 

Pembuatan mesin di bengkel mekanik meliputi proses 

pengelasan, pembubutan, gerinda, proses asembling 

dan proses pengecatan. Sedangkan untuk proses 

kelistrikan motor dilakukan di laboratorium 

elektronika. Untuk timer menggunakan timer mekanik 

yang diatur sendiri oleh user. Berikut hasil pembuatan 
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mesin peniris minyak kerupuk ikan ditunjukkan pada 

gambar  3 dibawah. 

 

 
Gambar 3 Mesin peniris kerupuk ikan 

 

3.5. Pengujian Mesin Peniris Kerupuk Ikan 

Pengujian mesin peniris ikan berfungsi untuk menguji 

kerja mesin yang meliputi pengujian kapasitas mesin 

peniris kerupuk ikan per proses dan Pengujian hasil 

penirisan yaitu mengamati apakah ada kandungan 

minyak setelah penirisan. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan proses penirisan secara 

manual. Berikut proses pengujian mesin peniris 

menggunakan cara manual dan mesin  yang dilakukan 

di industri rumah tangga.   

 

 
Gambar 4 Penirisan kerupuk ikan secara manual 

 

 
Gambar 5 Penirisan kerupuk ikan  

menggunakan mesin 

 

 

Berikut hasil pengujian yang ditunjukkan dalam tabel 

1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil pengujian mesin peniris  

 
 

Dari hasil pengujian didapatkan kapasitas penirisan 

menggunakan mesin menghasilkan 10 kg kerupuk 

ikan, sedangkan menggunakan cara manual 4 kg. 

Penggunaan mesin peniris dapat meningkatkan 

kapasitas produksi yang dapat meningkatkan lebih 250 

persen. Dan bila dilihat dari hasil penirisan, 

penggunaan mesin menghasilkan kerupuk ikan yang 

sudah tidak mengandung minyak lagi bila 

dibandingkan penirisan secara manual. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu:  

1. Mesin  spinner kerupuk ikan dapat menaikkan 

produksi kerupuk ikan lebih dari 250%. Dari 

hasil uji coba dalam 4 menit dapat meniris 

kerupuk ikan sebesar 10 Kg yang sebelumnya 4 

Kg bila menggunakan cara manual. 

2. Hasil pengujian terhadap kandungan minyak, 

mesin peniris ikan menghasilkan kerupuk ikan 

yang tidak mengadung minyak dan untuk 

penirisan secara manual kandungan minyak 

masih tersisa pada kerupuk ikan .  

 

 

DAFTAR REFERENSI 

 
[ 1 ] Sulistyo E, yudo E. 2015. Rancang Bangun Mesin 

Penggiling Daging Ayam. Seminar Nasional Sains dan 

Teknologi (SEMNASTEK) 2015 .17-18 Nopember 
2015, Jakarta,Indonesia. Hal 1-5. 

 

[ 2 ] Sulistyo E, yudo E. 2014. Rancang Bangun Mesin 
Pemotong Kemplang. Seminar Nasional Teknologi 

Terapan (SNTT) 2014 .15-16 Nopember 2014, 

Yogyakarta,Indonesia. Hal 164-168. 

 

[ 3 ] Partu, 2010. Rancang Bangun Mesin penggiling daging, 
Laporan Akhir Tugas Akhir, Politeknik Manufaktur 

Timah. 

 

[ 4 ] Suhendra, Wahyudi, Laurensus Lubis, 2010. Rancang 
Bangun Mesin Pencetak Kerupuk Getas,Laporan Akhir 

Tugas Akhir,Politeknik Manufaktur Timah. 

 

[ 5 ] Wan Andriansyah, Hamzah, Murdianto, Andi kurnia, 

2009. Rancang Bangun blender bumbu masakan 
kapasitas 10 kg, Laporan Akhir Tugas Akhir, Politeknik 

Manufaktur Timah. 

 

[ 6 ] Randi Felani, Deo Prasetya, Iga Pratama 2012. Rancang 
Bangun Mesin Penghancur Kepala Cumi-Cumi, 

Laporan Akhir Tugas Akhir, Politeknik Manufaktur 

Timah. 

No Uraian Pengujian Menggunakan manual Menggunakan mesin  

1
Kapasitas penirisan 

kerupuk ikan 
10 kg dalam 4 menit 4 kg dalam 4 menit

Adanya kandungan 

minyak dalam produk

kerupuk ikan

2 Masih ada sisa minyak Minyak tidak ada 
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Abstrak –  Kondisi makro ekonomi suatu negara juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Melihat pentingnya hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor 

fundamental yang terdiri dari Cash Position (CP), Quick ratio (CR), perputaran total aktiva, Debt to Equity Ratio 

(DER), Price Earning Ratio (PER), Return on Assets (ROA), dan indikator makro ekonomi yang terdiri dari 

Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga (r), tingkat inflasi (i) dan nilai tukar (kurs)  berpengaruh  

terhadap devidend payout rasio pada perusahaan manufaktur  di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan 145 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2015 jumlah perusahaan yang layak menjadi sampel ada 32 perusahaan. Alat analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi data panel. Hasil penelitian Penelitian ini telah berhasil menjawab permasalahan yang diajukan 

sebelumnya yaitu secara simultan atau serempak Faktor fundamental yang terdiri dari Cash Position (CP), Quick 

ratio (CR), perputaran total aktiva (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), Return on 

Assets (ROA), dan indikator makro ekonomi yang terdiri dari GDP, tingkat suku bunga (r), dan tingkat inflasi (i) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap devidend payout rasio. Pengujian secara parsial menunjukan bahwa 

variabel Cash Position, Quick Ratio dan Price Earning Ratio memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

dibanding variabel yang lainya. Faktor fundamental dari luar perusahaan ternyata memiliki pengaruh terhadap 

Deviden Payout Ratio, dan telah terbukti dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci : Devident Payout Ratio, faktor fundamental, faktor makro ekonomi 

 

Abstract - A country's macroeconomic condition also affects the company's financial performance. 

Considering the importance of this matter, the purpose of this research is to know how fundamental factors 

consist of Cash Position (CP), Quick ratio (CR), total asset turnover, Debt to Equity Ratio (DER), Price 

Earning Ratio (PER), Return On assets (ROA), and macroeconomic indicators consisting of Gross Domestic 

Product (GDP), interest rate (r), inflation rate (i) and exchange rate (exchange rate) affect the devidend 

payout ratio in manufacturing companies in Indonesia. This study uses secondary data in the form of 
financial statements of 145 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange In 2015 the 

number of companies eligible to sample there are 32 companies. Data analysis tool used is panel data 

regression analysis. The results of this research have succeeded in answering the previously proposed 

problem simultaneously or simultaneously. Fundamental factors consisting of Cash Position (CP), Quick 

ratio (CR), total asset turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), Return on 

Assets (ROA), and macroeconomic indicators consisting of GDP, interest rate (r), and inflation rate (i) have 

a positive and significant effect on devidend payout ratio. Partial testing shows that the variables Cash 

Position, Quick Ratio and Price Earning Ratio has a very significant influence compared to other variables. 

Fundamental factors from outside the company turned out to have an influence on the Deviden Payout Ratio, 

and has been proven in this study. 

  
Keywords:  Devident Payout Rati, fundamental factors, macroeconomic factors 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pendapatan yang diinginkan oleh para 

pemegang saham adalah pendapatan deviden (dividen 

yield) dan capital gain. Ang (1997) menyatakan 

bahwa “Pendapatan yang diinginkan oleh para 

pemegang saham adalah pendapatan dividen 

(dividend yield) dan capital gain. Kebijakan 
pembayaran dividen mempunyai pengaruh bagi 

pemegang saham dan perusahaan yang membayar 

dividen. Para pemegang saham umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil 

karena hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian 

akan hasil yang diharapkan dari investasi yang 

mereka lakukan dan juga dapat meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan 

sehingga nilai saham juga dapat meningkat. Pilihan 

untuk membagikan laba dalam bentuk deviden akan 

mengurangi sumber dana internal bagi perusahaan, 

sebaliknya jika perusahaan menahan labanya dalam 

bentuk laba ditahan maka kemampuan pembentukan 

dana internalnya akan semakin besar yang dapat 
digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan 

sehingga mengurangi ketergantungan perusahaan 
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terhadap dana eksternal dan sekaligus akan 

memperkecil resiko perusahaan.  

Kebijakan dividen perusahaan tergambar 

pada dividend payout rationya yaitu persentase laba 

yang dibagikan dalam bentuk deviden tunai, besar 

kecilnya dividend payout ratio berpengaruh terhadap 

keputusan investasi para pemegang saham dan disisi 

lain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan. 

Pertimbangan untuk membagikan devidend atau tidak 

sangat berkaitan dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan 
yang bagus akan mampu menetapkan besarnya 

dividend sesuai dengan harapan pemegang saham dan 

tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan 

perusahaan untuk tetap sehat dan tumbuh. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Marlina dan Danica (2013) menyatakan bahwa 

Variabel Cash Position (CP), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return on Assets (ROA) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR) sedangkan variabel bebas yang 

lain, yaitu Debt to Equity Ratio (DER) tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Dividen Payout Ratio (DPR) berdasarkan hasil uji 

parsial. Penelitian Marlina dan Danica ini tidak 

memasukan kondisi makro ekonomi Indonesia. 

Kondisi makro ekonomi suatu negara 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Definisi dari ekonomi makro Indonesia adalah suatu 

sistem yang mempelajari tentang perubahan ekonomi 

di Indonesia yang membawa pengaruh besar terhadap 

masyarakat, pasar, dan juga perusahaan. Indikator 

makro ekonomi yang terdiri dari GDP (Gross 
Domestic Product ) atau Produk Domestik Bruto, 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia 

dan nilai tukar akan berpengaruh terhadap motivasi 

seorang investor untuk menginvestasikan kekayaanya 

ke perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu periode pengamatan yang lebih 

terbaru dari tahun 2012-2015 serta variabel penelitian 

yang lebih variatif dengan menambahkan variabel 

indikator makro ekonomi. Dalam penelitian 

sebelumnya, rasio-rasio keuangan yang digunakan 

berbeda-beda, tidak banyak penelitian yang 
menggunakan semua rasio dari berbagai kategori 

rasio keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas 

dan beberapa literatur penelitian terdahulu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Faktor Fundamental, Kondisi Makro Ekonomi dan 

Pengaruhnya Terhadap Devidend Payout Rasio 

Perusahaan Manufaktur Indonesia”. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Kebijakan Deviden 
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi 

di masa datang. Informasi yang diberikan pada saat 

pengumuman dividen lebih berarti daripada 

pengumuman earning. Bagi para investor, dividen 

merupakan hasil yang diperoleh dari saham yang 

dimiliki, selain capital gain yang didapat apabila 

harga jual saham lebih tinggi dibanding harga 

belinya. Kebijakan dividen  merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan 

2.2 Teori Deviden 

2.2.1 Teori Burung ditangan (the bird in the 

hand) 

Myron Gordon dan John Lintner (dalam Sartono, 

2008) berpendapat bahwa investor akan meningkat 

sebagai akibat pembayaran dividen. Hal ini 

dikarenakan investor merasa aman untuk memperoleh 

pendapatan berupa pembayaran dividen daripada 

menunggu capital gain. Dan pendapat Gordon dan 

Lintner diberi nama the bird in the hand fallacy oleh 

Modigliani-Miller, yang artinya bahwa investor 
memandang satu burung di tangan lebih berharga 

daripada seribu burung diudara. Gordon-Lintner 

mempunyai pendapat lain bahwa dividen lebih kecil 

risikonya dibandingkan capital gain, sehingga 

Gordon-Lintner menyarankan perusahaan untuk 

menentukan dividend payout ratio atau bagian laba 

setelah pajak yang dibagikan dalam bentuk dividen 

yang tinggi dan menawarkan dividend yield yang 

tinggi untuk meminimumkan biaya modal. 

2.2.2 Teori irelevansi dividen 

Modigliani-Miller (dalam Sartono, 2008) menyatakan 

bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap 
kemakmuran pemagang saham akan diimbangi 

dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan 

atau pemenuhan dana yang lain. Dalam kondisi 

keputusan investasi yang given, maka asumsinya 

adalah apabila perusahaan membagikan dividen 

kepada pemegang saham, perusahaan harus 

mengeluarkan saham baru sebagai pengganti 

sejumlah pembayaran dividen tersebut. Oleh karena 

itu, kenaikan pendapatan dari pembayaran dividen 

akan diimbangi dengan penurunan saham sebagai 

akibat penjualan saham baru. Modigliani-Miller 
berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan 

berarti tidak ada kebijakan dividen yang optimal 

karena kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan atau biaya modal. 

 

2.2.3 Teori signaling hypothesis 

Bhattacharya pada tahun 1979 menyatakan bahwa, 

jika ada kenaikan dividen sering kali diikuti dengan 

kenaikan harga saham. Demikian pula sebaliknya. 

Menurut Modigliani dan Miller kenaikan dividen 

biasanya merupakan suatu signal (tanda) kepada para 

investor, bahwa manajemen perusahaan meramalkan 
suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. 

Sebaliknya, suatu penuruna dividen atau kenaikan 

dividen yang dibawah normal (dari biasanya) 

509



diyakini investor sebagai pertanda bahwa perusahaan 

menghadapi masa sulit diwaktu mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar Kerangka Penelitian 
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Populasi dan sample 

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 

manufaktur dari segala bidang di Indonesia dan 

sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Perusahan yang bergerak dalam 
industri manufaktur dan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun  2015 sebanyak 145 perusahaan. 

Jumlah perusahaan manufaktur yang memenuhi 

kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 32 perusahaan. 

 

3.2  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, ada dua kelompok data yang digunakan 

yaitu data indikator makro ekonomi dan data rasio 

keuangan perusahaan. Data indikator makro ekonomi 
yang digunakan yaitu data Produk Domestik Bruto, 

tingkat suku bunga bank, dan tingkat inflasi. Data 

rasio keuangan yang digunakan diambil dari laporan 

keuangan perusahaan tahun 2012-2015 dan sudah 

dipublikasikan. 

 

3.3  Metode Analisis Data  

a. Analisis Deskriptif 
Metode analisis deskriptif merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisis data data yang tersedia 

dan diolah sehingga diperoleh gambaran yang jelas 
mengenai fakta fakta dan hubungan antar fenomena 

yang diteliti. 

b. Analisis Statistik Infrensial 
Model analisis yang digunakan adalah model analisis 

regresi data panel. Model ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut: 

DPR = α +βCP + βDER + βROA + β QR + βPER 
+ βTATO + βGDP +βSB + Βinf 
dimana: 
Cash Position (CP), Quick ratio (CR), perputaran 

total aktiva,  Debt to Equity Ratio (DER), PER (Price 
Earning Ratio), Return on Assets (ROA), GDP, 

tingkat suku bunga (r), dan tingkat inflasi (inf) 

Persamaan di atas merupakan model regresi data 

panel dari beberapa variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama 

dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi 

nilai intersep dan slope. 

 

3.4  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan model 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Bentuk pengujian: 

H0: b1=b2=b3=b4………………..=b10 = 0,  

artinya variabel  Cash Position (CP), Quick ratio 

(CR), perputaran total aktiva (TATO),  Debt to 
Equity Ratio (DER), PER (Price Earning Ratio), 

Return on Assets (ROA), GDP, tingkat suku bunga 

(r), dan tingkat inflasi (i) yang terdapat pada model 

ini secara serempak tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

H1: b1 ≠ b2 ≠ b3…………..……….≠b10 ≠ 0,  

artinya variabel Cash Position (CP), Quick ratio 

(CR), perputaran total aktiva,  Debt to Equity Ratio 

(DER), PER (Price Earning Ratio), Return on Assets 

(ROA), GDP, tingkat suku bunga (r), dan tingkat 

inflasi (i) secara signifikan terhadap Dividend Payout 
Ratio pada sektor manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang terdapat pada model ini secara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Pada penelitian ini nilai F 

hitung akan dibandingkan dengan F tabel pada 

tingkat signifikan (α) = 5%. Kriteria penilaian 

hipotesis pada uji-F ini adalah: Terima H0 bila F 

hitung ≤ F tabel Tolak H0 (terima H1) bila F hitung > 

F tabel 

 

3.5  Batasan Penelitian 
Batasan dalam penelitian ini adalah, sampel yang 

digunakan hanya perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur dan terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012- 2015. Rasio keuangan 

yang digunakan antara lain Cash Position (CP), 

Quick ratio (CR), perputaran total aktiva,  Debt to 

Equity Ratio (DER), PER (Price Earning Ratio), 

Return on Assets (ROA), GDP, tingkat suku bunga 

(r), dan tingkat inflasi (i) yang telah diuraikan 

sebelumnya. Sampel perusahaan yang digunakan 

adalah perusahaan yang memiliki data variabel 

penelitian lengkap dan  memiliki profit atau 
keuntungan selama 2012 sampai 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Faktor 
Fundamental 

Factor Makro 

Dividend 
Payout 
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510



3.6 Hasil Penelitian 

Dependent Variable: DPR   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 128  

     

     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 1.608163 2.976280 0.540326 0.5904 

CP 0.328253 0.048385 6.784158 0.0000 

DER -0.017153 0.012270 -1.397905 0.1657 

ROA -1.219103 1.768013 -0.689533 0.4923 

QR -0.406544 0.105974 -3.836249 0.0002 

PER 0.010368 0.005288 1.960712 0.0531 

TATO -0.176146 0.402498 -0.437632 0.6627 

GDP 0.000828 0.004144 0.199852 0.8421 

SB/r -20.78154 29.58246 -0.702495 0.4842 

INF 4.486426 15.06791 0.297747 0.7666 
     

     

 Effects Specification   

     

     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     

     

R-squared 0.655015 

    Mean dependent 

var 0.652879 
Adjusted R-
squared 0.496401     S.D. dependent var 0.906761 

S.E. of 
regression 0.643480     Akaike info criterion 2.210651 
Sum squared 

resid 36.02376     Schwarz criterion 3.124192 

Log likelihood -100.4816 
    Hannan-Quinn 
criter. 2.581827 

F-statistic 4.129624     Durbin-Watson stat 2.113895 
Prob(F-

statistic) 0.000000    

     
     
 

Persamaan regresi data panel yang didapat yaitu: 

DPR = 1.608 + 0.328 CP - 0.017 DER – 1.219 

ROA – 0.406 QR + 0.01 PER – 0.176       TATO + 

0.0008 GDP – 20.78 SB + 4.48 INF 

Berdasarkan  persamaan regresi sebelumnya maka 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta sebesar 1.608. 

b) Berdasarkan tabel nilai Coefficient CP 

sebesar + 0.328 hal ini dapat diartikan  DPR 

akan naik sebesar 0.328 satuan jika CP 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, 

dengan asumsi variabel lainya konstan. 
c) Nilai  Coefficient DER sebesar – 0.017 hal ini 

dapat diartikan DPR akan mengalami 

penurunan sebesar 0.017 jika DER mengalami 

kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel 

lainya konstan. 

d) Nilai  Coefficient ROA sebesar – 1.219  hal ini 

dapat diartikan DPR berbanding terbalik 

dengan ROA, jika ROA nmengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan yang terjadi adalah  turunya 

nilai DPR sebesar 1.219 satuan dengan asumsi 

variabel lainya konstan. 

e) Berdasarkan tabel nilai Coefficient QR sebesar 

- 0.406 hal ini dapat diartikan  DPR akan turun 
sebesar 0.406 satuan jika QR mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, dengan asumsi 

variabel lainya konstan. 

f) Nilai  Coefficient PER sebesar +0.01  hal ini 

dapat diartikan DPR berbanding lurus atau 

searah dengan DPR, jika PER nmengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan yang terjadi adalah  

naiknya nilai DPR sebesar 0.01 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konstan. 

g) Nilai  Coefficient TATO sebesar – 0.176  hal 

ini dapat diartikan DPR berbanding terbalik 
dengan TATO, jika TATO nmengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan yang terjadi adalah  

turunya nilai DPR sebesar 0.176 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konstan. 

h) Berdasarkan tabel nilai Coefficient GDP 

sebesar + 0.0008 hal ini dapat diartikan  DPR 

akan naik sebesar 0.0008 satuan jika GDP 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, dengan 

asumsi variabel lainya konstan. 

i) Nilai  Coefficient SB/r sebesar – 20.78  hal ini 

dapat diartikan SB berbanding terbalik dengan 
DPR, jika SB/r nmengalami kenaikan sebesar 

1 satuan yang terjadi adalah turunya nilai DPR 

sebesar 20.78 satuan dengan asumsi variabel 

lainya konstan. 

j) Berdasarkan tabel nilai Coefficient INF 

sebesar + 4.48 hal ini dapat diartikan  DPR 

akan naik sebesar 4.48 satuan jika INF 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, dengan 

asumsi variabel lainya konstan. 

 

Koefisien Determinasi ( R-squared) dan Standard 

Eror of Regresion 

 

Koefisien determinasi (𝑅-squared) merupakan uji 

yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

perubahan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel 

bebas, berdasarkan Tabel 5.2 nilai R-squared olah 

data dalam penelitian ini sebesar 0.65 atau 65% hal 

ini dapat diartikan 65% dari perubahan nilai DPR 

(variabel terikat) bisa dijelaskan oleh variabel bebas. 

Tabel menunjukan nilai Standard Eror of Regresion 

sebesar 0.64 satuan, nilai ini lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai  standar deviasi DPR (variabel terikat) 
yaitu sebesar 0.90 hal ini dapat diartikan model 

regresi ini lebih bagus dalam bertindak sebagai 

prediktor DPR daripada rata-rata DPR itu sendiri. 
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Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini nilai F hitung akan dibandingkan 

dengan F tabel pada tingkat signifikan (α) = 5%. 

Kriteria penilaian hipotesis pada uji-F ini adalah: 

Terima H0 bila F hitung ≤ F tabel Tolak H0 (terima 

H1) bila F hitung > F tabel. Nilai F hitung dalam 

penelitian ini sebesar 4.12 dan nilai F tabel sebesar 

1.96, sehingga dapat disimpulkan H0 dalam 

penelitian ini ditolak dan H1 diterima. H1 dalam 

penelitian ini yang diterima dapat diartikan bahwa 
Cash Position (CP), Quick ratio (CR), perputaran 

total aktiva (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), 

PER (Price Earning Ratio), Return on Assets (ROA), 

GDP, tingkat suku bunga (r), dan tingkat inflasi (i) 

pada model ini secara serempak berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Dalam penelitian ini meskipun hipotesis secara 

parsial tidak diajukan, namun dapat dilihat melalui 

Tabel hasil penelitian. Dari tabel ini dapat diketahui 

bahwa variabel bebas CP dan QR berpengaruh 

signifikan pada alpha 5% dan variabel PER 
berpengaruh signifikan pada alpha 10%. Variabel 

ROA, TATO,  DER, GDP, SB/r, dan INF memiliki 

pengaruh namun kurang signifikan. 

Interprretasi dalam penelitian ini antara lain: 

1) Variabel  CP memiliki nilai signifikansi sebesar 

0.0000 sehingga bisa diartikan CP  berpengaruh 

positif (+)  sebesar 0.328 hal ini dapat diartikan  

DPR akan naik sebesar 0.328 satuan jika CP 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, dengan 

asumsi variabel lainya konstan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dikemukakan oleh 

Sudarsi (2002) yang menyatakan dividen 
merupakan cash out flow tentu saja memerlukan 

posisi cash yang kuat untuk membayar deviden. 

Pembayaran  Dividen tunai merupakan arus cash 

keluar yang tentu saja memerlukan tersedianya 

cash yang cukup, walaupun perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi dan beban hutang 

beserta bunga yang rendah namun jika tidak 

didukung oleh posisi cash yang kuat maka 

kemampuan pembayaran dividennya rendah. 

Pihak manajemen dituntut untuk tetap mengelola 

kasnya atau aktiva-aktiva yang setara dengan kas 
secara benar sehingga likuiditas perusahaan tidak 

terganggu. 

2) Nilai signifikansi Variabel DER 0.165 hal ini 

dapat diartikan bahwa DER memiliki pengaruh 

yang kurang signifikan. Variabel DER memiliki 

pengaruh negatif sebesar  0.017 hal ini dapat 

diartikan DPR akan mengalami penurunan 

sebesar 0.017 jika DER mengalami kenaikan 1 

satuan dengan asumsi variabel lainya konstan. 

Menurut Sartono (2001) semakin tinggi Debt to 

Equity Ratio semakin berkurang kemampuan 

perusahaan membayar dividen sebaliknya 
semakin turun Debt to Equity Ratio semakin 

tinngi kemampuan perusahaan membayar 

dividen. DER merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi total 

kewajibannya, sehingga perusahaan mungkin 

lebih mengutamakan untuk membayar 

kwajibanya terlebih dahulu daripada 

membagikan deviden. 

3) Nilai signifikansi ROA sebesar 0.492 ini dapat 

diartikan bahwa ROA memiliki pengaruh yang 

kurang signifikan. ROA memiliki pengaruh 

negatif sebesar  1.219  hal ini dapat diartikan 

DPR berbanding terbalik dengan ROA, jika 

ROA nmengalami kenaikan sebesar 1 satuan 

yang terjadi adalah  turunya nilai DPR sebesar 
1.219 satuan dengan asumsi variabel lainya 

konstan. Return on Asset (ROA) adalah salah satu 

bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aktiva yang ada 

dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang 

digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari 

analisis. ROA berpengaruh negative terhadap 

DPR kemungkinan  karena keuntungan yang 

didapatkan perusahaan diinvestasikan kembali ke 

dalam perusahaan yang bertujuan agar 
perusahaan lebih maksimal lagi dalam 

menjalankan usahanya dan akhirnya berdampak 

pada pembayaran dividen yang lebih kecil 

kepada para investor 

4) Berdasarkan tabel nilai signifikansi QR sebesar 

0.0002 hal ini dapat diartikan bahwa QR 

memiliki pengaruh yang signifikan. Variabel QR 

memiliki pengaruh negatif sebesar 0.406 hal ini 

berarti DPR akan turun sebesar 0.406 satuan jika 

QR mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, 

dengan asumsi variabel lainya konstan. Current 
Ratio (CR) menunjukkan likuiditas perusahaan 

yang diukur dengan membandingkan aktiva 

lancar dengan hutang lancar. CR menunjukkan 

likuiditas perusahaan jangka pendek. Perusahaan 

lebih cenderung memfokuskan likuiditas jangka 

pendeknya untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya dan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dibandingkan dengan memfokuskan 

untuk pembayaran dividennya. 

5) Nilai nilai signifikansi PER sebesar 0.053 hal ini 

dapat diartikan bahwa PER memiliki pengaruh 

positif yang signifikan pada alpha 10%. Variabel  
PER memiliki pengaruh positif sebesar 0.01  hal 

ini dapat diartikan DPR berbanding lurus atau 

searah dengan DPR, jika PER nmengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan yang terjadi adalah  

naiknya nilai DPR sebesar 0.01 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konstan. PER dihitung 

dengan membandingkan antara harga per saham 

dengan laba persahamnya. Perusahaan dengan 

peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi 

biasanya mempunyai PER yang tinggi pula. Hal 

inilah yang menunjukkan bahwa pasar 
mengharapkan laba besar di masa mendatang. 

PER biasanya digunakan investor untuk 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dimasa mendatang. Semakin 

512



tinggi harga saham biasanya diikuti dengan 

keuntungan yang tinggi pula, dengan keuntungan 

yang tinggi harapanya perusahaan juga akan 

membagikan deviden yang tinggi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Handayani, Suhandak dan Rahayuningtyas 

(2014). 

6) Nilai signifikansi TATO sebesar 0.662 dapat 

diartikan bahwa TATO memiliki pengaruh yang 

kurang signifikan. TATO memiliki pengaruh 

negatif sebesar  0.176  hal ini dapat diartikan 
DPR berbanding terbalik dengan TATO, jika 

TATO nmengalami kenaikan sebesar 1 satuan 

yang terjadi adalah  turunya nilai DPR sebesar 

0.176 satuan dengan asumsi variabel lainya 

konstan. TATO digunakan untuk mengukur 

tingkat perputaran aktiva dalam suatu perusahaan 

yaitu dengan cara membagi penjualan bersih 

dengan total aktiva perusahaan. Kemungkinan 

bahwa TATO berpengaruh negative terhadap 

DPR adalah hasil penjualan diinvestasikan 

kembali ke dalam perusahaan khususnya dalam 
penambahan asset yang bertujuan agar 

perusahaan lebih maksimal lagi. Pengaruh 

negatif TATO memperkuat dugaan bahwa hasil 

penjualan atau keuntungan diinvestasikan 

kembali ke dalam perusahaan hal ini sejalan 

dengan hasil variabel bebas ROA yang 

menunjukan pengaruh yang sama.  

7) Berdasarkan tabel 5.2 nilai signifikansi GDP 

sebesar 0.8421 hal ini dapat diartikan bahwa 

GDP memiliki pengaruh positif namun kurang 

signifikan. Nilai Variabel GDP sebesar + 0.0008 
hal ini dapat diartikan  DPR akan naik sebesar 

0.0008 satuan jika GDP mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lainya 

konstan. Produk Domestik Produk yang 

diturunkan menjadi Pendapatan yang siap 

dibelanjakan (Disposable Income) merupakan 

pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna 

membeli barang dan jasa konsumsi dan 

selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan 

menjadi investasi, jika pendapatan yang siap 

dibelanjakan tinggi maka investor memiliki 

kesempatan untuk menginvestasikan sebagian 
hartanya. 

8) Nilai signifikansi SB/r sebesar 0.4842 dapat 

diartikan bahwa SB/r memiliki pengaruh yang 

kurang signifikan. SB/r memiliki pengaruh 

negatif sebesar 20.78154. Nilai  pengaruh SB/r 

sebesar – 20.78  hal ini dapat diartikan SB/r 

berbanding terbalik dengan DPR, jika SB/r 

nmengalami kenaikan sebesar 1 satuan yang 

terjadi adalah turunya nilai DPR sebesar 20.78 

satuan dengan asumsi variabel lainya konstan. 

Hubungan berbanding terbalik ini dapat 
dijelaskan jika suku bunga turun maka DPR akan 

mengalami kenaikan, karena dana yang tadinya 

digunakan untuk membayar bunga yang besar 

dapat digunakan untuk membayar deviden. 

9) Berdasarkan tabel 5.2 Nilai signifikansi INF 

sebesar 0.766 ini dapat diartikan bahwa INF 

memiliki pengaruh yang kurang signifikan. INF 

memiliki pengaruh positif sebesar  sebesar + 4.48 

hal ini dapat diartikan  DPR akan naik sebesar 

4.48 satuan jika INF mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lainya 

konstan. Penjelasan pengaruh ini sebagai berikut, 

jika inflasi naik maka investor cenderung akan 

meningkatkan syarat keuntungan yang 

diinginkan kepada calon pengguna dana, karena 
investor tidak ingin hartanya berkurang jika 

terjadi kenaikan inflasi. Manajer perusahan pasti 

akan selalu menjaga atau mempertahankan aliran 

modal dari para investor, untuk menarik investor 

tetap berinvestasi maka manajer perusahaan akan 

selalu menawarkan tingkat keuntungan yang 

menarik. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Penelitian ini telah berhasil menjawab permasalahan 

yang diajukan sebelumnya yaitu secara simultan atau 

serempak Faktor fundamental yang terdiri dari Cash 

Position (CP), Quick ratio (CR), perputaran total 

aktiva (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Price 

Earning Ratio (PER), Return on Assets (ROA), dan 

indikator makro ekonomi yang terdiri dari GDP, 

tingkat suku bunga (r), dan tingkat inflasi (i) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap devidend 
payout rasio. Pengujian secara parsial menunjukan 

bahwa variabel Cash Position, Quick Ratio dan Price 

Earning Ratio memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan dibanding variabel yang lainya. Faktor 

fundamental dari luar perusahaan ternyata memiliki 

pengaruh terhadap Deviden Payout Ratio, dan telah 

terbukti dalam penelitian ini. 

 

Saran 

Pimpinan peerusahaan harus memperhatikan Cash 

Position, Quick Ratio dan Price Earning Ratio, 

karena ketiga faktor fundamental ini sangat 

berpengaruh signifikan terhadap  Deviden Payout 

Ratio. Ketiga faktor fundamental keuangan ini 

memiliki pengaruh yang berbeda ada yang 
berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh 

negatif, sehingga pemimpin perusahaan harus 

memberikan perhatian yang sesuai terhadap ketiga 

faktor fundamental ini. Pimpinan perusahaan harus 

selalu memperhatikan posisi kas dan 

mengoptimalkan Price Earning Ratio karena kedua 

variabel ini memiliki pengaruh positif yang 

signifikan. Quick ratio memiliki pengaruh negatif 

yang sangat signifikan, pemimpin perusahaan harus 

mampu mengatur strategi dengan bijak antara 

memenuhi kewajiban jangka pendek atau menarik 
investor untuk berinvestasi kepada perusahaan jangan 

sampai terjadi kesalahan yang sangat fatal.  

Bagi calon investor yang hendak melakukan 

investasi di perusahaan manufaktur dan 
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menginginkan untuk mendapatkan keuntungan  

berupa dividen, disarankan untuk lebih 

mempertimbangkan mengenai informasi mengenai 

rasio-rasio keuangan terutama Cash Position, Quick 

Ratio dan Price Earning Share  karena informasi 

tersebut diperlukan untuk memprediksi besarnya 

dividen yang akan dibagikan kelak kepada investor. 

Peneliti selanjutnya disarankan menambah 

variabel bebas yang belum diteliti pada penelitian ini 

antara lain faktor fundamental perusahaan yang 

berupa rasio-rasio keuangan lainya dan faktor 
fundamental yang berhubungan dengan makro 

ekonomi, karena dalampenelitian ini membuktikan 

faktor fundamental makro ekonomi ternyata juga 

berpengaruh terhadap Deviden Payout Ratio. Faktor 

makro ekonomi yang perlu ditambahkan dalam 

penelitian selanjutnya antara lain pengaruh kebijakan 

amnesti pajak, kebijakan moneter Bank Indonesia 

seperti Jumlah Uang Beredar, perkembangan ekspor 

impor dan pengangguran di Indonesia. 
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Abstrak  –  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility (CSR) 

terhadap kinerja karyawan dan biaya karyawan pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (IDX) pada tahun 2014-2016.  Peneliti mengidentifikasi pengungkapan CSR dengan Indeks 

GRI 3 sebanyak 79 item indikator. Kinerja karyawan diukur dengan pengukuran penjualan per 

karyawan dan laba bersih per karyawan, sedangkan biaya karyawan diukur dengan biaya karyawan per 

karyawan. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mendukung variabel dependen yaitu 

return on asset, leverage, size, market to book value, Assetage, LABINT, ADVINT dan salary. Metode 
penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan datanya adalah cross section. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetapi CSR tidak berpengaruh 

terhadap biaya karyawan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian dan 

jumlah sampel dengan sektor lain.  

 

Kata Kunci : corporate social responsibility, CSR, kinerja karyawan, biaya karyawan. 
 

Abstract - This study aims to determine the effect of corporate social responsibility (CSR) on employee 

performance and employee costs in manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2016. The 

researcher identifies CSR disclosure with GRI Index of 79 indicator items. Employee performance is measured 

by the measurement of sales per employee and net income per employee, while employee costs are measured at 

the cost of employees per employee. This study uses control variables to support the dependent variable, ie 

return on assets, leverage, size, market to book value, Assetage, LABINT, ADVINT and salary. Sampling method 

using purposive sampling and the data is cross section. The results of this study indicate that CSR has an effect 

on employee performance but CSR has no effect on employee cost. Suggestions for further research can add to 

the study period and the number of samples with other sectors 

 
Keywords: corporate social responsibility, CSR, employee performance, employee cost. 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat 

dilakukan melalui penggunaan sumber daya alam 
dan atau sumber daya manusia secara efisien untuk 

menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang 

terjangkau oleh masyarakat. Pengungkapan CSR 

semakin mengarahkan perusahaan untuk tidak 

hanya memperhatikan kepentingan pemegang 

saham (shareholder) tetapi menekankan 

kepentingan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). Perusahaan tidak bisa dipisahkan 

dengan karyawan sebagai pemegang peran utama 

dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan dan 

pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Ada 

hubungan resiprokal (timbal balik) antara 
perusahaan dengan karyawan. Untuk itu peneliti 

ingin menguji apakah ada pengaruh antara CSR 

terhadap kinerja karyawan. 

Di Indonesia beberapa perusahaan yang 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sudah banyak peneliti yang menguji hubungan 

CSR terhadap kinerja perusahaan. Peneliti 

sebelumnya Penelitian yang menguji CSR terhadap 

kinerja perusahaan berhubungan positif yang 

diukur dengan ROA, ROE dan EPS. Bukti empiris 

banyak yang mendukung adanya hubungan positif 

antara CSR dan kinerja keuangan, berarti 
perusahaan melakukan tanggung jawab sosial tentu 

akan meningkatkan keuntungan maupun 

produktifitas di perusahaan [15] Perusahaan yang 

melakukan pengungkapan CSR tentunya tidak 

hanya melihat dampak terhadap citra perusahaan 

terhadap masyarakat namun peningkatan kinerja 

dan sumber daya perusahaan semakin baik dari 

periode sebelumnya merupakan dampak 

pelaksanaan corporate social responsibility [2]. 

Ada empat tanggung jawab yang dimiliki 

perusahaan yaitu terhadap karyawan, konsumen, 
masyarakat, dan lingkungan. Keempat hal ini 

menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk 

menetapkan program inti dalam melaksanakan 

CSR secara spesifik. Menurut [25] bahwa 

hubungan antara CSR dan kinerja karyawan adalah 

penting karena keberhasilan suatu perusahaan 

tergantung pada karyawan [23]. Hasil penelitian 
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tentang pengaruh biaya sosial dan kinerja keuangan 

pada perusahaan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

mengatakan bahwa biaya sosial berpengaruh kuat 

terhadap kinerja  keuangan. Biaya CSR yang 

digunakan seperti biaya gaji, biaya air bersih, biaya 

bonus dan biaya promosi. Faktor CSR yang 
mempengaruhi kinerja keuangan adalah biaya gaji 

[31]. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja 

karyawan dan biaya karyawan. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Stakeholder Theory 
Teori stakeholder awalnya didefinisikan oleh 

(Freeman, 1984) yang berpendapat bahwa 

stakeholder merupakan sekelompok atau individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 
organisasi sebagai dari aktivitas-aktivitasnya. 

Perusahaan bukan entitas yang beroperasi untuk 

perusahaan itu sendiri namun harus memberikan 

manfaat lain bagi semua pihak stakeholder  baik 

internal  dan eksternal. Teori stakeholder 

menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan 

tidak hanya terfokus untuk memaksimumkan laba 

dengan kepentingan pemegang saham namun 

kepada pihak lain internal dan eksternal. 

 

2.2. Signaling Theory 
Teori signaling membahas mengenai dorongan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri 

informasi antara manajemen dengan pihak 

eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi 

tersebut maka perusahaan harus mengungkapkan 

informasi yang dimiliki baik informasi keuangan 

maupun non keuangan. Salah satu informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi 

tentang corporate social responsibility.  

Pengungkapkan CSR merupakan sinyal positif 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak 
eksternal dengan harapan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan [19]. 

 

2.3. Theory of Legitimacy 
Teori legitimasi merupakan teori lain yang 

mendasari CSR dan berhubungan erat dengan teori 

stakeholder. Legitimasi masyarakat merupakan 

faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan perusahaan kedepan. Teori 

legitimasi perusahaan memiliki kontrak dengan 

masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan 
nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan 

menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan [10]. Oleh 

karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa 

kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung 

dari hubungan perusahaan dengan kepentingan lain 

seperti masyarakat dan lingkungan sekitar dalam 

aktivitas produksi perusahaan. Jika tidak terjadi 

keselarasan antara sistem nilai perusahaan dan 

sistem nilai masyarakat maka perusahaan akan 

kehilangan legitimasinya yang selanjutnya yang 

akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan 

[14]. 

 

2.4. Corporate social responsibility (CSR) 

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

merupakan tanggung jawab yang melekat pada 

perusahaan dimana perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab atas aspek keuangan, namun 

juga aspek sosial dan lingkungan sekitar 

perusahaan. Menurut The World Business Council 

For Sustainable Development [9] mendefinisikan 

CSR bahwa: "Tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah komitmen berkelanjutan dari bisnis untuk 

memberikan kontribusi pada pembangunan 

ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup 

angkatan kerja dan keluarga mereka serta 

masyarakat dan masyarakat luas untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka 

 

2.5. Principle of CSR 

Elkington (1997) merumuskan Triple Bottom Line 

(TBL) atau tiga faktor utama operasi perusahaan 

dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia, 

yaitu faktor manusia (people), faktor ekonomi dan 

keuntungan (profit), serta faktor lingkungan 

(planet). Elkington mengemukakan tiga prinsip 

dasar CSR secara rinci, yaitu: 

1. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian 
terhadap kesejahteraan manusia tanggung 

jawab utama yaitu terhadap karyawan, 

konsumen, dan masyarakat. 

2. Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi 

untuk mencari keuntungan ekonomi yang 

memungkinan untuk terus berkembang. 

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

berkelanjutan keragaman hayati 

 

2.6. Disclosure of Corporate Social Responsibility 

Penelitian ini mengukur CSR dengan 

menggunakan checklis GRI berdasarkan pada 
kriteria Global Reporting Index 3,1 yang terdiri 

dari 6 indikator, yaitu: 

1. Indikator kinerja ekonomi meliputi aspek 

kinerja ekonomi, aspek: keberadaan pasar, 

aspek dampak ekonomi tidak langsung. 

2. Indikator kinerja lingkungan meliputi aspek 

material, aspek energi, aspek air, aspek 

biodiversitas (keragaman hayati), aspek emisi, 

effluent dan limbah, aspek prosuk dan jasa, 

aspek kesesuaian, aspek transport, aspek 

keselarasan. 
3. Indikator praktik tenaga kerja dan kinerja 

pekerja yang layak meliputi aspek pekerjaan, 

aspek hubungan tenaga kerja/manajemen, 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja, aspek 

pendidikan dan pelatihan, aspek 

keanekaragaman dan kesempatan yang sama. 
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4. Indikator kinerja hak asasi manusia meliputi 

aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek 

non-diskriminasi, aspek kebebasan berserikat 

dan tawar-menawar kolektif, aspek tenaga 

kerja anak/pekerja anak, aspek kerja paksa dan 

wajib, aspek tindakan keamanan, aspek hak 
masyarakat (adat). 

5. Indikator masyarakat/ sosial meliputi aspek 

komunitas, aspek korupsi, aspek kebijakan 

public, aspek perilaku anti persaingan, aspek 

kepatuhan. 

6. Indikator kinerja tanggung jawab produk 

meliputi aspek keselamatan dan kesehatan 

konsumen, aspek pemasangan label bagi 

prosuk dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, 

privasi konsumen dan privasi kepatuhan. 

Penelitian ini menggunakan GRI versi 3.1 dan 

terdapat penambahan aspek pada GRI 3.1 yaitu 
aspek human right dan local community impact.  

 

2.7. Kinerja Karyawan  

Teori Pengharapan 

Teori pengharapan (Vroom, 1964) berargumen 

bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk 

bertindak dengan cara tertentu bergantung pada 

kekuatan pengharapan bahwa tindakan itu akan 

diikuti oleh output tertentu dan tergantung pada 

daya tarik output itu bagi individu tersebut. Teori 

pengharapan mengatakan karyawan dimotivasi 
untuk melakukan upaya lebih keras bila meyakini 

upaya itu akan menghasilkan penilaian kinerja 

yang lebih baik. Oleh karena itu, teori tersebut 

berfokus pada 3 hubungan, yaitu: 

1. Hubungan upaya-kinerja. Probabilitas yang 

dipersepsikan oleh individu yang 

mengeluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan 

mendorong kinerja. 

2. Hubungan kinerja-imbalan. Sampai sejauh 

mana individu itu meyakini bahwa berkinerja 

pada tingkat tertentu akan mendorong 

tercapainya output yang diinginkan. 
3. Hubungan imbalan-sasaran pribadi. Sampai 

sejauh mana imbalan-imbalan organisasi 

memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi 

individu serta potensi daya tarik imbalan 

tersebut bagi individu tersebut.   

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja adalah [15]: 

1. Pengetahuan, adalah kemampuan yang 

dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada 

intelejensi dan daya pikir serta penguasaan 

ilmu yang luas dimiliki karyawan. 
2. Keterampilan, adalah kemampuan dan 

penguasaan teknis operasional dibidang 

tertentu yang dimiliki karyawan seperti 

keterampilan konseptual, keterampilan 

manusia dan keterampilan teknik. 

3. Kemampuan, kemampuan yang terbentuk dari 

sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang 

karyawan yang mencakup loyalitas, 

kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. 

4. Motivasi, adalah suatu sikap pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan 

organisasinya. Mereka yang bersifat positif 

terhadap situasi kerja akan menunjukkan 
motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika 

bersifat negatif terhadap situasi kerja akan 

menunjukkan motivasi kerja yang rendah. 

Indikator kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut [7]: 

1. Mampu meningkatkan target pekerjaan, 

2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 

3. Mampu menciptakan inovasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan, 

4. Mampu menciptakan kreativitas dalam 

menyelesaikan pekerjaan, 

5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan. 
 

2.8. Biaya Karyawan 

Biaya karyawan merupakan salah satu biaya 

konversi, disamping biaya overhead pabrik untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya 

tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan 

untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. 

Biaya tenaga kerja merupakan pengeluaran yang 
diharapkan akan memberi manfaat diwaktu yang 

akan datang dalam hubungannya realisasi 

penghasilan. 

 

2.9. Literatur 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan 

dan mendukung penelitian ini adalah [10]  menguji 

CSR (diversity dan employee support) terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian ini melakukan uji 

parsial dengan hasil variabel diversity tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun 
employee support berpengaruh signifikan dan 

positif pada kinerja karyawan. Uji simultan dengan 

hasil  kedua variabel berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CSR  berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan variabel employee 

support yang lebih dominan. 

Sun & Yu [25] melakukan penelitian 

mengenai “The impact of corporate social 

responsibility on employee performance and cost” 

di USA pada periode 1995-2013, dengan variabel 

independen CSR dan menggunakan variabel 
kinerja karyawan dan biaya karyawan serta 

menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan 

(SIZE), kinerja perusahaan (ROA), risiko (LEV), 

pertumbuhan (MTB), asset jangka panjang 

(ASSETAGE), intensitas iklan (ADVINT), 

intensitas Research & Development (RDINT), 

intensitas tenaga kerja (LABINT), gaji (SALARY).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan 

yang bekerja di perusahaan yang bertanggung 

jawab sosial menunjukkan kinerja operasional yang 

lebih baik (penjualan dan laba bersih) dan 
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perusahaan bertanggung jawab sosial memberikan 

gaji yang lebih tinggi. 

Penelitian [2] menguji tentang “corporate 

social responsibility and employee engagement in 

Jordan” menguji CSR internal terhadap komitmen 

karyawan dengan mengukur 5 dimensi CSR 
(pelatihan dan pendidikan, hak asasi manusia, 

kesehatan dan keselamatan, keseimbangan hidup 

kerja dan keragaman di tempat kerja). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CSR internal dan 

komitmen karyawan mempunyai hubungan yang 

signifikan. Hanya keseimbangan hidup kerja yang 

tidak terlalu diadopsi dibanding dengan dimensi 

yang lain. Dampak penerapan variabel CSR 

internal pada komitmen karyawan terhadap 

perusahaan lebih kuat dibandingkan komitmen 

karyawan terhadap pekerjaan. 

 

2.10. Hipotesis 

Koh dan Boo [13] menemukan bahwa tingkat 

komitmen karyawan menurun dengan cepat setelah 

mereka menyadari bahwa perusahaan mereka 

hanya fokus pada mengejar profitabilitas yang 

lebih besar dan tidak mengikuti persyaratan etika 

dan hukum yang tepat. Studi di atas menunjukkan 

bahwa CSR memiliki pengaruh positif pada 

karyawan, terutama komitmen mereka untuk 

perusahaan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Terdapat pengaruh positif CSR terhadap 

kinerja karyawan 

 

Peneliti sebelumnya, [19]  berpendapat bahwa CSR 

dapat meningkatkan komitmen karyawan dan 

semangat untuk perusahaan mereka dan 

menyarankan karyawan bekerja lebih keras di 

perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan 

karyawan bersedia bekerja kurang apabila mereka 

bekerja untuk perusahaan yang melakukan 

tanggung jawab sosial. Hipotesis penelitian ini 

belum banyak diuji sehingga peneliti tertarik untuk 
melakukan pengujian ini di Indonesia.  

Sun & Yu [25] menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melakukan CSR membayar gaji 

karyawan cukup tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak melakukan CSR. Dari uraian 

di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat pengaruh positif CSR terhadap biaya 

tenaga kerja. 

 

3. H ASIL DAN PEMB AH ASAN 

 

3.1 Metode Penelitian dan Variabel 

Operasional 

Pengujian atas hipotesis yang telah dijelaskan 

sebelumnya menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif. Alasan penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian ini, karena sumber data yang digunakan 

berasal dari data sekunder berupa annual report 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI (basis 

data). Model penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan variabel kinerja karyawan dan biaya 

karyawan. Variabel kontrol yang digunakan adalah 

SIZE, ROA, LEV, MTB, ASSETAGE, ADVINT, 

LABINT, dan SALARY. 
 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

terikat (independen). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan dan biaya 

karyawan. Sanchez dan Hernandez [23]  

menggunakan rasio yang umum digunakan, 

penjualan per karyawan dan laba bersih per 

karyawan untuk kinerja karyawan. 

 

EMPPERF1 =  
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠
 

 

EMPPERF2 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠
 

 

Untuk mengukur biaya karyawan menggunakan 

biaya karyawan per karyawan [21] dengan model 

seperti berikut: 

 

𝐸𝑀𝑃𝐶𝑆𝑇 =  
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠
 

 

Tabel 1. Pengukuran Variabel Dependen 
Variabel Pengertian Keterangan 

EMPPERF Employe Performance Kinerja Karyawan 

EMPCST Employe cost Biaya karyawan 

Sales Penjualan Penjualan Bersih 

Number of 

Employees 

Jumlah keseluruhan 

karyawan 

Seluruh karyawan di 

perusahaan 

Net Income Total aset bersih  

Employee 

Cost 

Biaya karyawan Seluruh gaji yang 

terletak di laporan 

keuangan terutama 

pada  beban usaha 

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel 

bebas yang tidak terkait dengan variabel lain dan 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR 
yang diukur dengan menggunakan GRI checklist 

versi 3.1. 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

tanggung jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan dimana perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab pada aspek keuangan saja, 

tetapi juga terhadap aspek sosial dan lingkungan 

sekitar perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel 

CSR perusahaan diukur dengan proksi CSRDI 

(Corporate Social Responsibility Disclosure Index) 

berdasarkan standar GRI (Global Reporting 
Initiative). Berdasarkan GRI, terdapat 6 indikator 

pengungkapan CSR yaitu indikator ekonomi, 

lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial, 
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dan produk. Adapun berdasarkan rumus menurut 

[17] tentang perhitungan CSRDI adalah: 

𝐶𝑆𝑅𝐼 =  
𝑉

𝑀
  

Keterangan:  

CSRI = Index pengungkapan perusahaan 

V = Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan 

perusahaan  

M = Jumlah item yang diharapkan diungkapkan 

perusahaan (79 indikator) 

 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian 

ini adalah ukuran perusahaan (SIZE), kinerja 

perusahaan (ROA), risiko (LEV),pertumbuhan 
(MTB), asset jangka panjang (ASSETAGE), 

intensitas iklan (ADVINT), intensitas R & D 

(RDINT), intensitas tenaga kerja (LABINT), dan 

gaji (SALARY). 

Penulis mengambil jangka waktu lama berdiri 

perusahaan (untuk mengukur AGE perusahaan dan 

SIZE akan diukur berdasarkan total aset yang 

dimiliki perusahaan.  

Cochran dan Wood [5] menunjukkan bahwa 

kinerja CSR berhubungan dengan usia aset jangka 

panjang. Artinya, secara sosial perusahaan yang 

bertanggung jawab memiliki aset yang lebih baru. 
Dengan demikian, kita termasuk usia aset jangka 

panjang (ASET). Penelitian sebelumnya [12]  

mengatakan bahwa intensitas iklan (ADVINT) 

kemungkinan dapat berhubungan dengan kegiatan 

CSR. Intensitas tenaga kerja (LABINT) adalah 

banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk 

mengusahakan satu jenis komoditas persatuan luas. 

LABINT digunakan karena kinerja karyawan dapat 

bervariasi tergantung intensitas tenaga kerja di 

industri.  

 

Tabel 2 Pengukuran Variabel Kontrol 
Variabel Keterangan Pengukuran 

SIZE Ukuran 

Perusahaan 

Logaritma natural dari 

total aset perusahaan 

ROA Return on asset Laba Bersih / Total Aset 

LEV Leverage 

(risiko) 

Total Hutang jangka 

panjang / Total Aset 

MTB Market to book 

equity ratio 

(Pertumbuhan) 

Harga pasar per saham / 

nilai buku persaham 

ASSETAGE Nilai aset Nilai bersih plant, 

property, equipment 

(PPE)/nilai kotor PPE 

ADVINT Advertising 

intensity 

(Intensitas 

Iklan) 

Biaya Iklan, promosi & 

pemasaran / Penjualan 

Bersih 

LABINT Labor intensity Biaya Karyawan / 

Penjualan 

SALARY Rata-rata gaji di 

daerah provinsi 

perusahaan 

berdiri 

Standar gaji (UMK) setiap 

provinsi yang didapat dari 

www.gajimu.com 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan perusahaan non 

keuangan yang terdaftar dan aktif melaporkan 

laporan tahunan dan laporan keuangan di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari situs web resmi 
Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

 

3.4 Penetapan Jumlah Sampel 

Sampel yang diambil dan digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan non keuangan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2014 dengan annual report perusahaan yang 

lengkap dan telah diaudit. 

 

3.5 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling. 
Metode purposive sampling merupakan metode 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu. Perusahaan non keuangan 

yang dijadikan sampel dalam penelitian memiliki 

kriteria-kriteria yang harus sesuai.  Kriteria 

penarikan sampel dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua kriteria, yaitu kriteria utama penetapan 

sampel dan kriteria tambahan setelah penelitian 

melakukan pengamatan terhadap data laporan 

tahunan dan lapongan keuangan perusahaan.  

Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel 
yang telah ditentukan oleh peneliti pada penelitian 

ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan aktif melaporkan laporan 

tahunan (annual report) periode 2014-2016 

dan laporan keuangan (financial statement) 

untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember selama periode 2014-2016. 

2. Mengungkapkan laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

3. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba 
atau untung. 

4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, 

yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-

dokumen yang sudah tersedia. Hal ini dilakukan 

dengan cara melakukan pengambilan data annual 
report perusahaan yang tersedia di website resmi 

www.idx.co.id (basis data). 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan data sekunder adalah dengan 

melakukan tabulasi. Pertama yang akan dilakukan 

peneliti yaitu menginput data dari laporan 
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keuangan ke Ms. Excel. Laporan keuangan  didapat 

dari annual report perusahaan yang di download 

dari situs resmi BEI. Data yang diinput meliputi 

data-data yang akan diperlukan selama proses 

penelitian berdasarkan variabel-variabel yang telah 

ditentukan. Setelah proses penginputan proses 
selanjutnya yaitu memindahkan hasil dari masing-

masing variabel ke IBM SPSS Statistik 22.  

 

3.8 Analisis Data 

Metode analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier sederhana. 

Pengujian yang dilakukan untuk H1 dan H2 

menggunakan regresi linier sederhana, analisis 

regresi sederhana bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen 

untuk kinerja masing-masing perusahaan secara 
parsial. Sebelum melakukan uji regresi linier 

sederhana, metode mensyaratkan untuk melakukan 

uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik. Tujuan melakukan uji asumsi klasik adalah 

untuk memberikan kepastian bahwa persamaan 

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten.  

Model regresi ini untuk menguji hipotesis 1 

(H1) yaitu pengaruh CSR terhadap kinerja 

karyawan yang diproksikan dengan EMPPERF: 
𝐸𝑀𝑃𝑃𝐸𝑅𝐹 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴

+ 𝛽4𝐿𝐸𝑉 + 𝛽5𝑀𝑇𝐵
+  𝛽6𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝐴𝐺𝐸 + 𝛽7𝐴𝐷𝑉𝐼𝑁𝑇 + 𝜀 

 

Hipotesis 2 (H2) yaitu pengaruh CSR dengan biaya 

karyawan yang diproksikan dengan EMPSCT, 

digunakan model berikut: 
𝐸𝑀𝑃𝑆𝐶𝑇 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉

+ 𝛽5𝑀𝑇𝐵 +  𝛽6𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝐴𝐺𝐸
+ 𝛽7𝐴𝐷𝑉𝐼𝑁𝑇 + 𝛽8𝐿𝐴𝐵𝐼𝑁𝑇
+ 𝛽9𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝑌 + 𝜀 

Dimana: 
α = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
CSR = Corporate Social Responsibility 
SIZE = Ukuran perusahaan 

ROA = Return on Asset 
LEV = Leverage 
MTB = Market to book value 
ASSETAGE = Umur Aset 
ADVINT =Advertising Intensity 
LABINT = Labor Intensity 
SALARY = Gaji 
ε = Error 

 

3.8.1 Asumsi Klasik 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Menurut [6] uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal, bila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian 

pada penelitian ini menggunakan  histogram atau 

grafik dengan disertakan uji stastistik melalui nilai 

kurtosis dan skewness dari nilai residual. Penelitian 

ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 yang 

memiliki nilai Z tabel yaitu 1,96, sehingga 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas 

melalui kurtosis dan skewness ini apabila nilai Z 

hitung < Z tabel maka data pada penelitian ini 
terdistribusi secara normal. 

 

3.8.1.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut [6] uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen, untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi pada penelitian ini menggunakan besaran 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance.  

 

3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut [6] dalam pengujian ini apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance tetap maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda maka terjadi gejala 

heteroskedasitisitas. Model regresi yang baik yaitu 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas dengan membandingkan antara 

thitung dan ttabel, jika thitung < ttabel dan nilai 

signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas dan sebaliknya. 

 

3.8.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan (error) 

pada periode t (time series) dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mendeteksi 

gejala autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW 

test), uji Langrage Multiplier (LM test), uji statistik 

Q, dan Run Test. 
 

PEMBAHASAN 

 

Obyek penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling meliputi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2016. Laporan keuangan yang nilai net 
income positif adalah perusahaan yang memiliki 

pengeluaran untuk biaya CSR. Perusahaan 

menufaktur yang telah mengungkapkan CSR dan 

memiliki data lengkap terkait variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3: 
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Pada Tabel 3 pemilihan sampel berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu: a) perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan aktif 

melaporkan laporan tahunan (annual report) 

periode 2014-2016 dan laporan keuangan (financial 

statement) untuk periode yang berakhir pada 31 
Desember selama periode 2014-2016 sejumlah 441 

sampel. b) Mengungkapkan laporan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR) dalam laporan 

tahunan perusahaan. c) Perusahaan manufaktur 

yang memiliki net income yang positif. d) Memiliki 

data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian.   

 

Tabel 3 Populasi dan Sampel 

Kriteria Jumlah 
Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2016 

441 

Tidak mengungkapkan CSR 75 

Perusahaan yang memiliki net 
income yang positif 

60 

Tidak memiliki data yang berkaitan 
dengan variabel penelitian 

39 

Total Sampel 267 

Sumber: data diolah 

 

Pengujian Instrumen 
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel 

penelitian. Hasil statistik deskriptif sampel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4 yang sudah 

terbebas dari data outlier yaitu data yang 

dikeluarkan dari sampel yang menyimpang dari 

sekumpulan data yang lain. 

 

Tabel 4 Uji Analisis Deskriptif 

 

N Min Max Mean 
Std. 

Dev 

Stati

stic 

Statistic 

 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Statis

tic 

CSR 267 0.09 0.55 0.31 0.00 0.07 

KK 267 17.45 22.97 21.29 0.08 0.94 

BK 267 15.21 18.34 18.52 0.12 1.15 

SIZE 267 7.32 14.42 15.13 0.10 0.85 

ROA 267 -0.02 1.28 0.09 0.03 0.19 

LEV 267 0.00 0.98 0.11 0.03 0.23 

MTB 267 -036 8.22 1.27 0.21 1.87 

ASSETAGE 267 0.21 1.48 0.75 0.02 0.21 

ADVINT 267 0.00 0.23 0.01 0.00 0.02 

LABINT 267 0.00 0.75 0.04 0.02 0.13 

SL 267 13.65 15.27 13.30 0.06 0.43 

Valid N 

(listwise) 
267      

Sumber: SPSS 

 

Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka data penelitian harus terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu: uji 

normalitas,  multikolinearitas, heterokedastisitas 

dan  autokorelasi data dinyatakan normal, dan tidak 

terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas dan 

autokorelasi 

 

Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari variabel independen (x) 

terhadap variabel dependen (Y) dan apakah 

hubungan antara variabel tersebut dalam penelitian 

ini berhubungan positif serta untuk mengetahui 

tingkat signifikannya. Rumus persamaan regresinya 

dalam metode regresi linear sederhana adalah 

sebagai berikut: 

 
 

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian 

ini menggunakan pengujian hipotesis yang 

dilakukan melalui Uji t dan Koefiien Determinan 

(R2). Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa 

signifikan pengaruh variabel independen (CSR) 

terhadap variabel dependen (Kinerja karyawan dan 

biaya karyawan) dan variabel control (SIZE, ROA, 
LEVERAGE, MTB, ASSETAGE, ADVINT, 

LABINT dan salary). Selain itu, pengujian ini juga 

dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi (R2) untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen dipengaruhi variabel dependen 

dalam perusahaan manufaktur. 

 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana  Hipotesis 1 

 

Uji regresi linear sederhana model 1 digunakan 

untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel 

CSR  terhadap variabel kinerja karyawan. Hasil 
perhitungan regresi linear sederhana model 1 

ditunjukkan pada tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5 Uji Regresi Linear Sederhana 

Kinerja Karyawan 

Coefficients
a
 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 

(Constant) 18.215 1.231 13.564 0.000 

CSR 2.077 1.586 1.768 0.043 

SIZE 0.253 0.225 1.476 0.015 

ROA 0.672 0.722 1.324 0.132 

LEV 0.087 0.653 0.096 0.541 

MTB 0.185 0.065 2.485 0.013 

ASSETAGE 0.361 0.452 0.543 0.525 

ADVINT -5.321 2.546 -2.321 0.017 

Sumber: diolah sendiri 

Y = a + bX+e 
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Berdasarkan tabel 5, dapat ditulis persamaan 

regresi sebagai berikut:  

KK = 18,215 + 2,077CSR – 0,253SIZE + 

0,672ROA + 0,087LEV + 0,185MTB 

+0,361ASSETAGE + -5,321ADVINT 
 

Hasil uji statistik t dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dan kontrol 

secara parsial. Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil 

pengujian hipotesis variabel independen (CSR) 

diperoleh nilai t 1,768 dan memiliki nilai 0,043 

memiliki taraf signifikan dibawah 0,05. Secara 

parsial variabel kontrol SIZE (ukuran perusahaan), 

MTB (market to book value) dan ADVINT 

(advertising intensity) memiliki nilai signifikan 

dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh CSR 

terhadap kinerja karyawan dengan berarti hipotesis 

pertama (H1) pada penelitian ini terdukung. 

 

Tabel 6 Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .561
a
 0.235 0.125 0.784 

Sumber: diolah sendiri 

 

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien 
determinasi nilai adalah sebesar Adj R square 

0,125 maka dapat disimpulkan bahwa CSR 

berpengaruh 1,25% terhadap kinerja karyawan dan 

sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4.3.1 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana  

Hipotesis 2 

 

Uji regresi linear sederhana model 2 

digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan 

dari variabel CSR  terhadap variabel Biaya 
karyawan. Berdasarkan tabel 7, dapat ditulis 

persamaan regresi sebagai berikut:  

BK = 19,263 + 0,138CSR  – 0,115SIZE + 

0,318ROA + -0,732LEV + 0,1423MTB + -

0,611ASSETAGE + 1,216ADVINT + 

3,3481LABINT + -0,275SALARY 

 

Hasil uji statistik t dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dan kontrol 

secara parsial. Berdasarkan tabel 7 , hasil pengujian 
hipotesis variabel independen (CSR) diperoleh nilai 

t 0,082 dan memiliki nilai 0,722 memiliki taraf 

signifikan diatas  0,05. Secara parsial variabel 

kontrol ROA dan LABINT memiliki nilai 

signifikan dibawah 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam 

penelitian ini tidak terdukung yang berarti tidak 

terdapat pengaruh antara CSR terhadap biaya 

karyawan. Hasil perhitungan regresi linear 

sederhana model 2 ditunjukkan pada tabel 7 

berikut: 

Tabel 7 Uji Regresi Linear Sederhana  

Biaya Karyawan 

Coefficients
a 

 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien 

determinasi nilai adalah sebesar Adj R square 

0,061 maka dapat disimpulkan bahwa CSR 

berpengaruh 0,61% terhadap biaya karyawan. 

Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

Tabel 8 Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .412
a
 0.172 0.061 1.0417 

Sumber: diolah sendiri 

 

 

Analisis Data 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada 

2 hipotesis di atas, diketahui bahwa terdapat 2 

hipotesis yang didukung dan tidak ada hipotesis 
yang didukung. 

 

Pengaruh CSR terhadap kinerja karyawan 

Hasil output spss pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel CSR signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini didukung 

dengan dengan penelitian [25] yang menguji CSR 

terhadap kinerja karyawan dengan hasil 

bersignifikan dan positif karena karyawan di 

perusahaan yang mengungkapkan CSR 

menunjukkan kinerja operasional yang lebih baik. 
Penelitian [10] menguji CSR (diversity dan 

employee support) terhadap kinerja karyawan 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwan CSR 

(diversity dan employee support) secara bersama-

sama mempengaruhi kinerja karyawan. Penerapan 

CSR secara keseluruhan baik internal dan eksternal 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 

Constant 19.263 4.182 4.561 0.000 

CSR 0.138 1.918 0.082 0.722 

SIZE 0.115 0.215 0.721 0.441 

ROA 0.318 0.781 0.392 0.014 

LEV -0.732 0.765 -0.973 0.311 

MTB 0.1423 0.072 1.738 0.087 

ASSETAGE -0.611 0.578 -0.842 0.438 

ADVINT 1.216 3.514 0.434 0.673 

LABINT 3.481 1.283 2.892 0.015 

SALARY -0.275 0.283 -0.761 0.423 
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akan berdampak pada persepsi karyawan, 

selanjutnya persepsi individu dapat mempengaruhi 

identifikasi organisasi dan pertukaran sosial, dan 

pada akhirnya sikap dan perilaku karyawan akan 

positif sehingga secara masing-masing kinerja 

karyawan akan meningkat dan selanjutnya akan 
kinerja perusahaan [21]. 

 

Pengaruh CSR terhadap biaya karyawan 

Hasil output spss pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel CSR tidak 

berpengaruh terhadap biaya karyawan. Hal ini 

menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang telah 

mengungkapkan CSR tidak mempengaruhi biaya 

karyawan.  

Perusahaan yang telah mengungkapkan CSR tentu 

memiliki net income positif karena perusahaan 

tentu mengeluarkan biaya CSR setiap tahunnya. 
Perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR tidak 

memiliki pengaruh terhadap kenaikan biaya 

karyawan di perusahaan tersebut. Perusahaan akan 

membayar tinggi biaya karyawan  kepada 

karyawan yang memiliki pendidikan tinggi dan 

keterampilan kerja yang baik untuk perusahaan. 

Biaya karyawan yang diukur dengan biaya 

karyawan per karyawan berupa gaji langsung 

tergantung dari kebijakan standar perusahaan. 

Hanya saja biasanya perusahaan memberikan gaji 

lebih besar karenan kinerja karyawan yang baik, 
penjualan produk yang meningkat, atau income 

perusahaan yang meningkat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Penelitian ini berisikan suatu model untuk 

menguji pengaruh corporate social responsibility 

(CSR) terhadap kinerja karyawan dan biaya 

karyawan. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regeresi sederhana dengan 
SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan tanggung 

jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai signifikan 0,047 dibawah 

nilai 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian [25] dan [10] yang menguji CSR 

terhadap kinerja karyawan degan hasil yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya 

perusahaan untuk yang mengungkapkan CSR 

dengan indikator (kinerja ekonomi, kinerja 
lingkungan, praktik tenaga kerja dan kinerja 

pekerja yang layak, kinerja hak asasi manusia, 

masyarakat atau sosial, dan kinerja tanggung jawab 

produk) karena akan memotivasi karyawan dan 

memberikan pengaruh untuk menunjukkan kinerja 

operasional yang lebih baik dalam hal penjualan 

per kayawan dan laba bersih per karyawan. 

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap biaya 

karyawan dimana hasil uji regresi sederhana 

memiliki nilai signifikan dibawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang telah 

melakukan tanggung jawab sosial tidak dapat 
meningkatkan biaya karyawan terutama pada gaji 

karyawan per karyawan. Kenaikan gaji diakibatkan 

karena individu kinerja karyawan tersebut atau 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Penelitian tentang pengaruh CSR terhadap biaya 

karyawan di Indonesia masih sedikit sehingga tidak 

memiliki hasil pengujian yang sejalan. 

 

Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya 

menggunakan obyek dengan jenis perusahaan pada 

sektor manufaktur saja.  
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TERHADAP INOVASI DALAM ORGANISASI 
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh berbagi pengetahuan dan desain 

pekerjaan yang diproksikan dengan variasi keterampilan, signifikansi tugas, otonomi tugas, dan umpanbalik 

terhadap inovasi dalam organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian yang dilaksanakan terhadap 186 responden karyawan yang 

bekerja di sektor manufakfur di Kawasan Muka Kuning Batam. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah 

Kruskal Walis Test untuk uji hipotesis pertama sedangkan analisis regresi berganda pada uji hipotesis ke dua. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap 

inovasi dalam organisasi. Hipotesis kedua yang menyatakan variasi keterampilan, signifikansi tugas, otonomi 

tugas, dan umpanbalik secara simultan berpengaruh terhadap inovasi terdukung.  

Kata Kunci: Inovasi dalam Organisasi, Berbagi Pengetahuan, Desain Pekerjaan  

Abstract - This study aims to examine empirically the effect of knowledge sharing and design work that proxy 

with a variety of skills, task significance, task autonomy, and feedback to innovation in the organization. This 

research use quantitative approach by using questionnaire as a tool to collect data. The study conducted on 186 
respondents employees working in sectors manufakfur in Muka Kuning Batam Region. Kruskal Wallis test was 

used as analysis statistical technique to test first hypothesis and multiple regression for second hypothesis.  

Hypothesis test results showed that the knowledge sharing behavior can significantly affect innovation in the 

organization. The second hypothesis which states a variety of skills, task significance, task autonomy, and 

feedback simultaneously affect the innovation supported. 

 

Keywords: Innovation in Organizations, Knowledge Sharing, Job Design

1. PENDAHULUAN 

Inovasi menjadi kunci perusahaan untuk dapat 

bertahan dan bersaing dalam iklim usaha yang 
kompetitif sekarang ini. [17] menyatakan bahwa 

inovasi dan praktek-praktek manajemen kualitas 

adalah alat untuk untuk mempertahankan keunggulan 

kompetitif. Keduanya dapat dilihat sebagai 

sumberdaya yang bernilai untuk meningkatkan 

kemampuan, mempromosikan produk dan proses, dan 

meningkatkan perolehan kinerja.  Kreativitas dan 

inovasi mendorong kompetisi perusahaan-perusahaan 

di abad ke-21 [8]. Selanjutnya Gehani menjelaskan 

bahwa kompetisi hyper-intensive yang dinamis 

sekarang ini menuntut adanya inovasi-inovasi yang 

tersebar luas dari karyawan-karyawan di sebagian 
besar perusahaan global.   Perubahan-perubahan 

dinamis dalam lingkungan organisasi menuntut solusi 

kreatif dan respon inovatif.    

 

Organisasi yang inovatif secara terus-menerus 

mencari cara yang terbaik untuk mewujudkan strategi 

bisnis menggunakan teknologi terkini dan metodologi-

metodologi terbaru [15]. Penelitian tentang inovasi 

menunjukkan bahwa kemampuan inovasi perusahaan 

atau organisasi memberikan pengaruh positif terhadap 

perusahaan. Kemampuan berinovasi mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara signifikan pada perusahaan 

berteknologi tinggi [17]. Inovasi produk, inovasi 

proses, inovasi pemasaran, dan inovasi organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pada 

perusahaan mikro, kecil, dan menengah [13]. Melihat 

pentingnya inovasi bagi perusahaan untuk bertahan 

dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin 

kompetitif maka sangatlah penting untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong 
munculnya inovasi dalam organisasi. Meningkatkan 

kemampuan inovasi organisasi  selalu menarik 

perhatian dari peneliti maupun praktisi [15]. Beberapa 

peneliti telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendorong munculnya inovasi organisasi. 

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh [15] yang 

menyelidiki pengaruh hubungan karyawan, berbagi 

pengetahuan, dan kematangan dalam aplikasi 

teknologi informasi terhadap inovasi dan didapatkan 

hasil bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh 

positif terhadap inovasi.  [7] meneliti tentang 

pengaruh modal sosial terhadap inovasi organisasi 
dengan mediasi orientasi kewirausahaan karyawan 

dan diperoleh hasil bahwa modal sosial berpengaruh 

secara positif terhadap inovasi organisasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh [6] menguji hubungan antara 

kemampuan mengelola lingkungan dan kemampuan 
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inovasi perusahaan menemukan hubungan yang 

positif.   

 

Menggunakan kerangka yang digunakan oleh [15] 

menginvestigasi pengaruh hubungan kerja 

antarkaryawan, berbagi pengetahuan, dan kematangan 
IT terhadap inovasi organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hubungan kerja antarkaryawan, 

berbagai pengetahuan, dan kematangan penggunaan 

IT berpengaruh positif terhadap inovasi organisasi.  Di 

samping itu penelitian Peng, dkk. juga menganalisis 

pengaruh hubungan sosial karyawan terhadap 

kreativitas individual. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa hubungan sosial berpengaruh terhadap 

kreativitas individual. 

 

Penelitian ini mengadopsi kerangka penelitian [15] 
dengan beberapa modifikasi didalamnya. Berbeda 

dengan penelitian Peng yang menggunakan tiga 

variabel independen yaitu hubungan kerja 

antarkaryawan, berbagi pengetahuan, dan kematangan 

penggunaan IT, penelitian ini mengganti variabel 

kematangan pengguanaan IT dengan desain pekerjaan. 

Selain itu penelitian ini juga tidak menguji tentang 

pengaruh variabel independen terhadap berpikir 

kreatif. Penggantian variabel ini dimaksudkan untuk 

melihat pengaruh faktor-faktor lain dalam organisasi 

terhadap inovasi dalam organisasi.    

 
Pemilihan variabel berbagi pengetahuan dalam 

penelitian ini karena pengetahuan menjadi aset yang 

sangat penting bagi organisasi dan perlu dikelola 

sedemikian rupa. [3] menyatakan bahwa agar sukses 

berkompetisi dalam ekonomi sekarang ini, organisasi 

harus memperlakukan pengetahuan yang berkontribusi 

pada kompetensi inti seperti strategi yang lain yaitu 

aset yang tidak tergantikan. Berbagi pengetahuan 

adalah kegiatan yang mendorong tersebarnya 

pengetahuan yang penting bagi keseluruhan bagian 

dalam organisasi.  
 

Variabel desain pekerjaan dimasukkan dalam 

penelitian karena penelitian yang mencoba 

mengkaitkan antara desain pekerjaan dengan inovasi 

dalam organisasi sepanjang pengetahuan penulis 

belum banyak dilakukan atau dapat dikatakan sangat 

minim. Penelitian mengenai desain pekerjaan 

seringkali dikaitkan dengan variabel kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, dan motivasi kerja.   

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul  Analisis Faktor-

Faktor  Organisasi yang Berpengaruh terhadap 

Inovasi dalam Organisasi. 

 

Berdasarkan pendahuluan di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimanakah 

pengaruh berbagi pengetahuan dan desain pekerjaan 

yang diproksikan dengan variasi keterampilan, 

signifikansi tugas, otonomi tugas, dan umpanbalik 

mempengaruhi inovasi dalam organisasi? 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Inovasi dalam Organisasi  

Inovasi adalah sebuah implementasi dari produk baru 
atau produk yang secara signifikan dikembangkan, 

atau proses, metode pemasaran yang baru, dan metode 

organisasi yang baru dalam praktik bisnis, tempat 

kerja organisasi, atau hubungan eksternal [14].  

 

2.2 Manajemen Pengetahuan (Knowledge 

Management) 

Sementara dari sudut pandang bisnis praktis [3] 

mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai 

strategi pengoptimalan bisnis yang sistematis dan 

disengaja dengan cara memilih, menyaring, 
menyimpan, mengorganisasi, mengemas, dan 

mengkomunikasikan informasi penting pada bisnis 

perusahaan sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

kinerja karyawan dan kemampuan kompetisi 

perusahaan.  

2.3 Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) 

Berbagi pengetahuan merupakan bagian penting 

dalam manajemen pengetahuan. Berbagi pengetahuan 
adalah pertukaran pengetahuan antara  individu 

melalui tindakan memberikan dan mengumpulkan 

pengetahuan.  

 

2.4 Desain Pekerjaan  

Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai 

rancangan tugas-tugas yang diperlukan untuk 

mencapai atau melaksanakan pekerjaan dengan sukses 

[2]. [10] melihat desain pekerjaan sebagai suatu 

aktivitas yaitu menunjukkan sekelompok aktivitas-

aktivitas yang melibatkan pengubahan pekerjaan 
tertentu atau sistem yang saling tergantung dengan 

tujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan 

kinerja. Pengertian desain tersebut disamakan dengan 

pengertian desain ulang pekerjaan.  

 

Hackman dan Oldham menyusun sebuah model desain 

pekerjaan. Menurut model ini terdapat lima dimensi 

inti pekerjaan. Dimensi tersebut adalah variasi 

keterampilan (Skill Variety), identitias tugas (Task 

Identity), signifikansi tugas (Task significancce), 

otonomi (Autonomy), umpan balik (Feedback).  

 

2.5 Hubungan antara Berbagi Pengetahuan dan 

Inovasi dalam Organisasi 

Penelitian yang dilakukan oleh [9] tentang hubungan 

antara reverse knowledge transfer dan inovasi 

organisasi menunjukkan bahwa keduanya memiliki 

hubungan yang positif. Pengertian konsep reverse 

knowledge transfer adalah perpindahan pengetahuan 
dari anak perusahaan di luar negeri kepada kantor 

pusat.  

 

526



2.6 Hubungan antara Variasi Keterampilan dan 

Inovasi dalam Organisasi 

Penelitian yang [12] menguji karakteristik pekerjaan 

yang berpengaruh terhadap pribadi dan kualitas 

keluaran pekerjaan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa variasi keterampilan sebagai 
bagian dari karakteristik sebuah pekerjaan 

berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Lebih lanjut 

[12] menjelaskan bahwa ketika karyawan memiliki 

pekerjaan yang membutuhkan variasi keterampilan 

mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dari sudut pandang yang berbeda dan 

memperbaiki proses dan praktek kerjanya, sehingga 

meningkatkan kualitas pekerjaan. 

 

2.7 Hubungan antara Signifikansi Tugas dan 

Inovasi dalam Organisasi 

Semakin tinggi variasi keterampilan yang diperlukan 

oleh karyawan semakin tinggi pula kebermaknaan atas 

pekerjaan yang dilaksanakan [5]. Kebermaknaan 

dalam pekerjaan merupakan kondisi yang kondusif 

bagi karyawan untuk menciptakan inovasi. [4] 

mengatakan bahwa karyawan yang merasa bahwa 

pekerjaannya berperan menentukan nasib perusahaan 

akan mendorong untuk berinovasi.   
 

2.8 Hubungan antara Otonomi dan Inovasi dalam 

Organisasi 

 

[9] menyusun sebuah proposi keterkaitan antara 

organizational learning culture (OLC) dan self-

managed innovation. Proposisi tersebut didasarkan 

atas hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

adanya pengaruh budaya organisasi terhadap inovasi. 

Kedua konsep tersebut saling mempengaruhi satu 

sama lainnya. Dua elemen penting dari OLC adalah 
atmosfer organisasi dan otonomi. Perusahaan yang 

memilik OLC akan menunjukkan interaksi dan 

berbagi pengetahuan dalam bekerjasama dan tingkat 

otonomi staf yang tinggi. 

 

[14] meneliti faktor-faktor kontekstual dan pribadi 

yang berpengaruh terhadap perilaku inovasi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa otonomi 

pekerjaan berpengaruh positif terhadap perilaku 

inovasi. Sementara penelitian [1] yang meneliti 

pengaruh otonomi pekerjaan terhadap peningkatan 

berkelanjutan (continuous improvement) menunjukkan 
bahwa otonomi berpengaruh positif terhadap 

peningkatan berkelanjutan. 

 

2.9 Hubungan antara Umpanbalik dan Inovasi 

dalam Organisasi  

Solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh karyawan 

sehari-hari merupakan kunci dari tumbuhnya inovasi 

dalam organisasi. Penelitian yang dilakukan [13] 

tentang pengaruh evaluasi supervisor terhadap 

karyawan menunjukkan bahwa evaluasi yang 

dilakukan supervisor berpengaruh positif terhadap 

dorongan karyawan untuk memberikan solusi atau 

saran.  

 

Dari pembahasan teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, keterkaitan antara variabel berbagi 

pengetahuan dengan inovasi dalam organisasi, dan 
desain pekerjaan dengan inovasi dalam organisasi 

dapat digambarkan dalam model penelitian di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk mengetahui pengaruh berbagi pengetahuan dan 

desain pekerjaan yang diproksikan dengan variasi 

keterampilan, signifikansi tugas, otonomi, dan 

umpanbalik  terhadap inovasi dalam organisasi. 

Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti 
fenomena pada sampel dan menggeneralisasi hasilnya 

pada populasi. Metode penelitian meliputi penyusunan 

uji validitas dan reliabilitas, penetapan sampel dan 

jumlahnya serta teknik analisis data penelitian.  

3.1 Karakteristik Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

perusahaan manufaktur yang bekerja di Kawasan 

Industri Muka Kuning. Jumlah sampel yang menjadi 
responden dalam penelitian ini berjumlah 186 

karyawan.  

3.2 Pengujian Instrumen  

Sebelum dilakukan pengambilan data kepada 

responden penelitian, kuesioner diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner dilakukan dengan memberikan 

kuesioner tersebut kepada 30 orang untuk diisi. 
 

3.3 Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas terhadap kuesioner inovasi dalam 

organisasi menunjukkan semua butir pertanyaan valid. 

Nilai r berkisar antara0,502 sampai dengan 0,915. 

Kuesioner berbagi pengetahuan menunjukkan bahwa 

semua butir soal valid. Nilai r butir pertanyaan di atas 

0,3. Sementara hasil uji validitas untuk kuesioner 

desain pekerjaan menunjukkan bahwa hanya untuk 

butir soal nomor 1, 2, dan 5 dinyatakan tidak valid.   

3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

H 1 
Berbagi Pengetahuan 

Variasi Keterampilan 

Inovasi dalam 

Organisasi Signifikansi Tugas 

Umpan Balik 

Otonomi 

H 2 
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Hasil uji reliabilitas menunjukkan kuesioner reliabel. 

Nilai Alpha Cronbach untuk kuesioner Inovasi dalam 

Organisasi adalah 0.927, Berbagi Pengetahuan adalah 

0,914, dan Desain Pekerjaan adalah 0,834.  

3.5 Analisis Deskriptif 

Gambaran mengenai jawaban responden pada variabel 

inovasi dalam organisasi dapat dilihat pada tabel di 

bawah. 
 

Tabel 1 
 Proporsi Jawaban Variabel Inovasi dalam Organisasi 

 
TIDAK 

PERNAH 
JARANG 

KADANG-

KADANG 

SECARA 

TERATUR 
SELALU 

Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % 

129 5,3 262 10,8 620 25,6 821 33,9 585 24,2 

 

Melihat proporsi jawaban tersebut dapat disimpulkan 

bahwa inovasi dalam organisasi menurut responden 

berjalan baik. 

 

Gambaran mengenai jawaban responden pada variabel 

berbagi pengetahuan dapat dilihat pada tabel di 

bawah. 
Tabel 2. Proporsi Jawaban Variabel Berbagi Pengetahuan 

TIDAK 

PERNAH 
JARANG 

KADANG-

KADANG 

SECARA 

TERATUR 
SELALU 

Jml. % Jml

. 

% Jml

. 

% Jml. % Jml. % 

235 12,

6 

238 12,

7 

477 25,6 546 29,3 364 19,5 

Melihat proporsi jawaban tersebut dapat disimpulkan 

bahwa berbagi pengetahuan responden berjalan baik. 

Gambaran mengenai jawaban responden pada variabel 

desain pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 3 Proporsi Jawan Variabel Desain Pekerjaan 

 

Dilihat dari tabel di atas, distribusi skor jawaban 

responden untuk variabel desain pekerjaan yang 

diproksikan dengan Variasi Keterampilan, 

Signifikansi Tugas, Otonomi Tugas, dan Umpanbalik 

menunjukkan bahwa secara umum skor pada kategori 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas atau 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh responden 

mempunyai karakteristik sedang pada masing-masing 

variabel. 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Hasil Uji Normalitas  

 
Uji normalitas pertama dilakukan pada varibel berbagi 

pengetahuan terhadap inovasi dalam organisasi 

dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov.  

Hasil tes menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,362.  

 

Uji normalitas ke dua dilaksanakan pada variabel 

desain pekerjaan terhadap Inovasi dalam Organisasi  

dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov.  

Hasil tes menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,925.  
3.6.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji 

heterokedastisitas yang dilaksanakan kedua untuk 

variabel berbagi pengetahuan terhadap inovasi dalam 

organisasi. Hasil uji heterokedastitas menunjukkan 

bahwa terjadi heterokedastisitas yang ditunjukkan 

oleh angka signifikansi di bawah 0,05.   

 
Uji heterokedastisitas yang dilaksanakan kedua untuk 

variabel desain pekerjaan terhadap inovasi dalam 

organisasi. Hasil uji heterokedastitas menunjukkan 

bahwa terjadi tidak terjadi heterokedastisitas yang 

ditunjukkan oleh angka signifikansi di atas 0,05.  

 

3.6.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antarvariabel 

independen atau multikolinearitas.  Nilai tolerance di 

atas 0,10 sedangkan nilai VIF di bawah 10.  

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

Hasil uji asumsi heterokedastisitas menunjukkan 

bahwa data tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas. 

Hal tersebut menyebabkan tidak bisa dilaksanakan 

analisis regresi sederhana.  

 

Untuk menguji hipotesis 1 menggunakan statistic 

nonparametric yaitu menggunakan Kruskal-Wallis 

Test. Hasil uji statistic nonparametric dengan Kruskal-

Wallis Test dapat disimpulkan bahwa variabel berbagi 

pengetahuan berpengaruh terhadap inovasi dalam 
organisasi. Tabel di bawah menunjukkan hasil uji 

Kruskal-Wallis. 

Tabel 4Hasil Uji Hipotesis 1 

Ranks 

 TINGKATBERBAGIPEN
GETAHUAN N Mean Rank 

TOTA RENDAH 27 67.26 

VARIA

BEL 

RENDAH SEDANG TINGGI 

X < Mean - 

1SD 

Mean-

1SD<X<Mean+ 1SD 
X>M+1SD 

Jml. % Jml. % 
Jml

. 
% 

Variasi 

Keteram

pilan 

38 19,0 119 59,5 29 14,5 

Signifik

ansi 

Tugas 

26 13,0 141 70,5 19 9,5 

Otonom

i Tugas 

30 15,0 122 61,0 34 17,0 

Umpanb

alik 

22 11,0 145 72,5 19 9,5 
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LIN SEDANG 134 91.98 

TINGGI 25 129.98 

Total 186  

 

Test Statistics
a,b

 

 TOTALIN 

Chi-Square 
18.025 

Df 
2 

Asymp. Sig. 
.000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

TINGKATBERBAGIPENGETAHUAN 

 

Kesimpulan bahwa variabel berbagi pengetahuan 

berpengaruh terhadap inovasi dalam organisai dapat 

dilihat dari Uji Kruskal-Wallis yang menunjukkan 

bahwa tingkat berbagi pengetahuan yang rendah, 

sedang, dan tinggi memiliki mean rank yang berbeda. 

Responden yang mempunyai skor berbagi 

pengetahuan dalam kategori tinggi mempunyai mean 

rank lebih tinggi dari responden yang skor berbagi 

pengetahuannya dalam kategori sedang dan rendah. 
Sementara responden yang skor berbagi 

pengetahuannya dalam kategori sedang lebih tinggi 

dari responden dalam kategori rendah. 

 

Pengaruh variabel berbagi pengetahuan terhadap 

inovasi dalam organisasi juga dapat dilihat dari 

koefisien signifikansinya. Dengan nilai Chi-Square 

18,025 dan signifikansi 0,00 yang berarti di bawah 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel berbagi 

pengetahuan berpengaruh terhadap inovasi dalam 

organisasi. 
 

3.7.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Analisis regresi berganda menghasilkan nilai F 12,004 

dan signifikansi 0,000. Signifikansi di bawah 0,005 

menunjukkan bahwa variabel variasi keterampilan, 

signifikansi tugas, otonomi, dan umpanbalik 

berpengaruh terhadap inovasi dalam organisasi. Hasil 

analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel di 
bawah. 

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis 1 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3445.679 4 861.420 12.044 .000
a
 

Residual 12946.112 181 71.525   

Total 16391.790 185    

a. Predictors: (Constant), UM, SIG, OT, VAR 

b. Dependent Variable: TOTALIN 

3.8 Pembahasan 

Hasil uji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa berbagi 

pengetahuan berpengaruh terhadap inovasi dalam 

organisasi terdukung. Data penelitian menunjukkan 

bahwa skor berbagi pengetahuan responden 

berbanding lurus dengan inovasi dalam organisasi. 
Semakin tinggi rerata skor pada variabel berbagi 

pengetahuan diikuti dengan rerata skor yang semakin 

tinggi pada inovasi dalam organisasi.  Dengan 

demikian pengaruh berbagi pengetahuan terhadap 

inovasi dalam organisasi menunjukkan pengaruh yang 

positif.  

Temuan ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya 
yang menyatakan bahwa berbagi pengetahuan 

merupakan salah satu faktor yang mendorong 

munculnya inovasi. Penelitian [15] menginvestigasi 

pengaruh hubungan kerja antarkaryawan, berbagi 

pengetahuan, dan kematangan IT terhadap inovasi 

organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan kerja antarkaryawan, berbagai pengetahuan, 

dan kematangan penggunaan IT berpengaruh positif 

terhadap inovasi organisasi.  

 

[15] inovasi organisasi dapat ditingkatkan jika 

intensitas hubungan karyawan, keberagaman 
karyawan, atau kualitas berbagi pengatahuan 

meningkat. Dengan kata lain, hubungan yang intens 

antarkaryawan dan profil karyawan yang beragam 

sangat penting dalam menstimulasi inovasi. 

 

Hasil uji hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variasi 

pekerjaan, signifikansi tugas, otonomi tugas, dan 

umpanbalik berpengaruh terhadap inovasi dalam 

organisasi terdukung. Hasil yang menunjukkan 

pengaruh otonomi tugas terhadap inovasi dalam 

organisasi sesuai dengan hasil penelitian [16] meneliti 
faktor-faktor kontekstual dan pribadi yang 

berpengaruh terhadap perilaku inovasi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa otonomi 

pekerjaan berpengaruh positif terhadap perilaku 

inovasi. Sementara penelitian [1] yang meneliti 

pengaruh otonomi pekerjaan terhadap peningkatan 

berkelanjutan (continuous improvement) menunjukkan 

bahwa otonomi berpengaruh positif terhadap 

peningkatan berkelanjutan. 

Berkaitan dengan kaitan variasi keterampilan dan 

inovasi dalam organisasi penelitian yang [12] menguji 

karakteristik pekerjaan yang berpengaruh terhadap 
pribadi dan kualitas keluaran pekerjaan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa variasi 

keterampilan sebagai bagaian dari karakteristik sebuah 

pekerjaan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. 

Lebih lanjut [12] menjelaskan bahwa ketika karyawan 

memiliki pekerjaan yang membutuhkan variasi 

keterampilan mereka memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dari sudut pandang yang 

berbeda dan memperbaiki proses dan praktek 

kerjanya, sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan. 
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Solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh karyawan 

sehari-hari merupakan kunci dari tumbuhnya inovasi 

dalam organisasi. Penelitian yang dilakukan [13] 

tentang pengaruh evaluasi supervisor terhadap 

karyawan menunjukkan bahwa evaluasi yang 

dilakukan supervisor berpengaruh positif terhadap 
dorongan karyawan untuk memberikan solusi atau 

saran.  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berbagi pengetahuan berpengaruh terhadap 

inovasi dalam organisasi. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa berbagi 

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap 

inovasi dalam organisasi. Pengaruh berbagi 

pengetahuan terhadap inovasi dalam organisasi 

adalah pengaruh positif.  

2. Variasi keterampilan, signifikansi tugas, otonomi 

tugas, dan umpanbalik bersama-sama secara 
signifikan berpengaruh terhadap inovasi dalam 

organisasi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh 

variasi keterampilan, signifikansi tugas, otonomi 

tugas, dan umpabalik mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap inovasi dalam organisasi.  
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Abstrak – Penelitian ini menguji pengaruh kepercayaan pelanggan, kualitas layanan dan kualitas informasi 
terhadap keputusan pembelian secara daring. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala 

likert serta alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan uji t. Penelitian ini menggunakan  

kuesioner dalam pengumpulan datanya dan diuji dengan menggunakan analisis regresi. Strategi pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan opini. Sampel diambil dari populasi 

berdasarkan kriteria atau penilaian tertentu. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepercayaan pelanggan 

merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Hal lain mengindikasikan 

bahwa semakin besar tingkat kualitas layanan yang diberikan akan meningkatkan tingkat keputusan pembelian. 

Selain itu tingkat kualitas informasi mempengaruhi pula tingkat keputusan pembelian. Penelitian selanjutnya 
diharapkan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan transaksi pembelian 

daring karena transaksi daring banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat 

sehingga akan muncul faktor baru lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. 

Kata Kunci: Kepercayaan pelanggan, kualitas layanan, kualitas informasi, dan keputusan pembelian. 

  

Abstract – This study examines the effect of customer trust, service quality and information quality on online 

purchasing decisions. This research use questionnaire with likert scale measurement and analysis tool used is 
simple regression analysis and t test. This study uses questionnaires in data collection and tested by using 

regression analysis. Data collection strategy used in this research is through opinion gathering. Samples are taken 

from the population based on certain criteria or judgments. The results indicate that customer trust is one 

important factor in influencing purchasing decisions. Another point indicates that the greater the level of service 

quality will increase the level of purchasing decisions. In addition, the level of information quality also 

influences the level of purchasing decisions. Further research is expected to add other variables that can 

influence the decision in making online purchase transactions because online transactions are much influenced 

by technological advancements that are growing so rapidly that there will be other new factors that may affect 

the purchase decision. 

Keywords: Customer trust, service quality, information quality, and purchasing decisions.  

 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Bidang usaha perdagangan mengalami kemajuan yang 
sangat pesat ditandai dengan munculnya transaksi jual 

beli secara daring yang dikenal dengan istilah 

perdagangan elektronik (e-commerce). Pada mulanya 

berbagai aspek yang berhubungan dengan transaksi 

jual beli dilakukan dengan melakukan pertemuan 

secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun 

seiring perkembangan teknologi informasi, transaksi 

kemudian berkembang dengan dilakukan melalui tatap 

layar yang memudahkan bagi penjual dan pembeli. 

Transaksi melalui e-commerce pada dasarnya 

didasarkan atas keputusan pembelian yang ditetapkan 

oleh pembeli. 

 
Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan atau 

perilaku konsumen untuk melakukan suatu transaksi. 

Banyak tidaknya jumlah konsumen dalam mengambil 

keputusan melakukan transaksi menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

Konsumen sering dihadapkan dengan beberapa pilihan 

dalam menggunakan suatu layanan transaksi. Hal 

tersebut menyebabkan konsumen mempertimbangkan 

beberapa faktor sebelum mengambil keputusan. 
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Keputusan pembelian merupakan tahap proses 

keputusan yang melibatkan konsumen secara aktual 

untuk melakukan pembelian produk [9]. Keputusan 

merupakan hasil dari pemecahan masalah yang 

dihadapinya dengan tegas [4]. Suatu keputusan 

merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu 

pertanyaan. Keputusan harus mampu memberikan 

jawaban pertanyaan tentang apa yang dibicarakan 

dalam hubungannya dengan perencanaan tentang 

melakukan transaksi melalui e-commerce. 

 
Ketika seorang berbelanja secara daring, hal utama 

yang menjadi pertimbangan seorang pembeli adalah 

apakah mereka percaya kepada situs web yang 

menyediakan layanan daring tersebut dan kepercayaan 

terhadap penjualnya [1]. Selanjutnya, kepercayaan 

pembeli terhadap penjual daring terkait dengan 

keandalan penjual dalam menjamin keamanan 

bertransaksi dan meyakinkan transaksi akan diproses 

setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli. 

 

Selain kepercayaan, faktor lain yang perlu 
diperhatikan dalam transaksi daring adalah faktor 

kualitas informasi. Kualitas informasi melekat kepada 

produk atau jasa yang dijual. Informasi yang lengkap 

dan jujur merupakan hal yang sangat penting dalam 

melakukan pembelian ataupun penjualan karena antara 

penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan barang 

yang diperdagangkanpun hanya bisa dilihat dari foto 

sehingga kualitas barangpun sulit untuk diprediksi 

kesesuaiannya dengan keinginan pembeli. Semakin 

baik kualitas informasi yang diberikan akan 

menambah minat pembeli untuk melakukan pembelian 
secara daring. Kepercayaan tinggi dan kualitas 

informasi yang baik akan percuma jika tidak didukung 

dengan pelayanan yang baik. 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat harapan 

pembeli untuk berbelanja daring di situs internet. 

Faktor tersebut diantaranya biaya yang murah, kualitas 

jenis barang, kepercayaan, fasilitas kemudahan 

transaksi, dan kualitas informasi. Banyaknya faktor 

yang mempengaruhi ketertarikan konsumen untuk 

melakukan pembelian membuat banyak ahli 

melakukan penelitian tentang keputusan pembelian. 
 

Penelitian ini mengarah pada penelitian terdahulu 

mengenai keputusan pelanggan untuk melakukan 

pembelian secara daring. Penelitian terkait 

kepercayaan pelanggan pernah diteliti menunjukkan 

bahwa online trust berpengaruh signifikan positif 

terhadap customer online purchase intention dan prior 

online purchase experience berpengaruh signifikan 

positif terhadap customer online purchase intention 

[11]. Kasus yang terkait tentang penipuan dalam 

pembelian daring yaitu salah satunya adalah kasus 
yang terjadi di Brazil, yaitu terjadinya penipuan dalam 

pembelian tiket melalui situs web yang tidak 

terpercaya untuk pembelian tiket olimpiade sebelum 

acara tersebut berlangsung. Kualitas pelayanan 

menjadi penting karena saat ini transaksi penjualan 

secara daring sudah mulai berkembang di masyarakat 

dan beberapa retailer mulai menggunakan strategi 

penjualan daring sebagai pelengkap bisnis retail 

luringnya. 

 

Penelitian ini melakukan pengembangan pada 

penelitian terdahulu dengan menambah beberapa 

variabel. Penelitian ini menguji pengaruh kepercayaan 

pelanggan, kualitas layanan, dan kualitas informasi 

terhadap keputusan pembelian secara daring. 
 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. E-Commerce 

E-commerce adalah suatu proses membeli dan 

menjual produk-produk secara elektronik oleh 

konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan 

komputer sebagai perantara transaksi bisnis [10]. E-

commerce dapat ditinjau dalam empat perspektif, 

yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, 

perspektif layanan, dan perspektif daring [6]. 

 

Berdasarkan perspektif komunikasi, e-commerce 

adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau 

pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui 

peralatan elektronik lainnya. Perspektif proses bisnis 

melihat e-commerce berdasarkan aplikasi dari 

teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi 

bisnis dan aliran kerja. Sedangkan dari perspektif 

layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang 

memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan 

manajemen untuk memangkas biaya layanan (service 

cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan 

meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. 

Perspektif daring merujuk pada penyediaan 

kemampuan untuk membeli dan menjual barang 

ataupun informasi melalui internet dan sarana daring 

lainnya. 

 

E-commerce memiliki enam kategori dalam 

penggunanya, yaitu the simplifiers, the surfers, the 

connectors, the bargain shoppers, the routine 

followers, dan the sportsters. Katagori the simplifiers 

merupakan pengguna yang menghabiskan sedikit 

waktu dalam e-commerce yaitu hanya sekitar tujuh 

jam dalam satu bulan tetapi banyak melakukan 

pembelian. Pengguna kelompok the surfers lebih 

sering menghabiskan waktu dalam e-commerce 

dibandingkan pengguna lain. Sedangkan the 

connectors merupakan pengguna baru dalam e-

commerce, mereka lebih sering melakukan belanja 

secara konvensional dibanding secara daring. 

Kelompok the bargain shoppers merupakan 

pengguna yang sering mencari produk dengan harga 

murah dan melakukan tawar menawar dalam 

membeli produk dalam e-commerce. The routine 

followers adalah pengguna yang hanya melakukan 
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pencarian informasi produk secara spesifik melalui e-

commerce. Kemudian the sportsters merupakan 

pengguna yang menghabiskan waktu dalam e-

commerce dengan hanya mengunjungi e-commerce 

khusus olahraga dan hiburan [7]. 

 

2.2. Keputusan Pembelian 

Perilaku pembeli sangat berbeda tergantung pada 

masing-masing produk yang dibeli. Keputusan yang 

lebih kompleks biasanya melibatkan para pembeli 

dan mempertimbangkan pembelian yang lebih 

banyak. Perilaku pembelian konsumen berdasarkan 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara 

merek mempunyai empat tipe, yaitu tipe perilaku 

pembelian kompleks, tipe perilaku pembelian 

pengurangan disonasi, tipe perilaku pembelian 

kebiasaan, dan tipe perilaku pembelian mencari 

keragaman [2]. 

 

Konsumen melakukan pembelian kompleks (complex 

buying behavior) ketika mereka terlibat dalam 

pembelian dan merasa ada perbedaan yang cukup 

signifikan diantara merek. Konsumen mungkin 

sangat terlibat ketika produk itu mahal, berisiko 

jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan ekspresi 

diri. Umumnya, konsumen harus mempelajari 

banyak hal tentang kategori produk. 

 

Perilaku pembelian pengurangan disonasi 

(dissonance-reducing buying behavior) terjadi ketika 

sebuah konsumen terlibat dalam pembelian yang 

mahal, jarang dilakukan, atau berisiko, tetapi hanya 

melihat sedikit perbedaan antara sebuah merek. Pada 

tahap ini setelah pembelian, konsumen mungkin 

mengalami ketidaknyamanan (disonasi) pasca 

penjualan ketika mereka mengetahui kerugian yang 

terjadi dari merek yang dibeli atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli oleh 

mereka. Tindakan pencegahan dalam menghadapi 

sebuah disonasi seperti itu dengan melakukan 

komunikasi setelah transaksi yang harus dilakukan 

penjual yaitu memberikan bukti dan dukungan untuk 

membantu konsumen merasa lebih nyaman dengan 

pilihan transaksi yang telah mereka lakukan.  

 

Perilaku pembelian kebiasaan (habitual buying 

behavior) terjadi ketika keadaan melibatkan 

konsumen yang rendah dan sedikit terkait perbedaan 

sebuah merek. Konsumen hanya melakukan sedikit 

keterlibatan dalam kategori produk, konsumen hanya 

pergi ke toko dan mengambil satu merek saja. Jika 

konsumen hanya terus mengambil merek yang sama, 

hal ini lebih merupakan kebiasaan dari setiap 

loyalitas yang kuat terhadap suatu merek yang sama. 

Konsumen yang memiliki keterlibatan rendah dengan 

sebagian besar produk murah yang sering mereka 

beli. Konsumen tidak secara ekstensif mencari 

sebuah informasi tentang merek mana yang 

konsumen akan beli. Sebagai gantinya konsumen 

menerima informasi yang didapat secara pasif ketika 

mereka menonton televisi atau membaca majalah 

yang dibeli. Pengulangan iklan menciptakan 

kebiasaan akan suatu merek dan bukan keyakinan 

merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat 

terhadap sebuah merek. Mereka memilih merek yang 

diambil karena terbiasa dengan merek tersebut. 

 

Konsumen yang melakukan perilaku pembelian 

mencari keragaman (variety-seeking buying 

behavior) mempunyai sebuah karakter keterlibatan 

konsumen rendah tetapi anggapan mereka terhadap 

perbedaan merek sangat signifikan. Berdasarkan 

kasus ini, konsumen sering melakukan banyak 

pertukaran merek. Tetapi pada saat berikutnya, 

konsumen mungkin hanya memilih merek lain agar 

konsumen merasa tidak bosan atau hanya untuk 

mencoba sesuatu yang berbeda. 

 

Terdapat lima tahap dalam proses pengambilan 

keputusan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan paska pembelian [9]. Sedangkan konsep dasar 

keputusan meliputi empat komponen. Komponen 

pertama, yaitu sekumpulan peristiwa yang 

mempengaruhi hasil keputusan. Komponen kedua, 

yaitu peluang yang berkaitan dengan keadaan dasar. 

Komponen ketiga, yaitu sekumpulan kegiatan yang 

dilakukan oleh pengambil keputusan serta komponen 

keempat adalah sekumpulan manfaat dan biaya 

kombinasi keputusan dasar. 

 

2.3. Kepercayaan Konsumen 

Ketika seorang berbelanja daring, hal utama yang 

menjadi pertimbangan seorang pembeli adalah 

apakah mereka percaya pada situs web yang 

menyediakan belanja daring dan penjual daring pada 

situs web tersebut. Kepercayaan pembeli terhadap 

situs web belanja daring terletak pada popularitasnya 

tersebut. Semakin popularitas suatu situs web, maka 

pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas 

situs web tersebut. Selanjutnya, kepercayaan pembeli 

terhadap penjual daring terkait dengan keandalan 

penjual dalam menjamin keamanan bertransaksi dan 

meyakinkan transaksi akan diproses setelah 

pembayaran dilakukan oleh pembeli. 

 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk 

bertumpu pada orang lain di mana mereka memiliki 

keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi 

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan 

konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil 

suatu keputusan, dia akan lebih memilih keputusan 

berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih 

dapat dipercaya dari pada yang kurang dipercayai 

[12]. 
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2.4. Kualitas Layanan 

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan dalam bentuk nyata 

yaitu penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik yang harus dapat diandalkan, juga 

dapat dilihat dari layanan yang dapat diandalkan, 

respon kepada pelanggan, serta empati yaitu 

memberikan perhatian yang bersifat individu kepada 

pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan 

pelanggan dan kemampuan untuk memberikan jasa 

yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. 

 

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai 

tingkat ketidaksesuaian antara harapan atau 

keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka 

[15]. Kualitas pelayanan dapat diukur oleh 

kesenjangan yang terjadi antara harapan pelanggan 

sebelum menggunakan barang atau jasa dengan 

harapan pelanggan setelah menggunakan suatu 

barang atau jasa. Kesenjangan tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah kualitas 

pelayanan yang diberikan baik atau tidak baik [14]. 

 

2.5. Kualitas Informasi 

Pencarian dapat didefinisikan sebagai aktivasi 

termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan di 

dalam ingatan atau perolehan informasi dari 

lingkungan [3]. Pencarian informasi dilakukan ketika 

konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut 

dapat dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi 

suatu produk. Individu yang memiliki intensitas lebih 

besar dalam menggunakan internet ketika mencari 

informasi akan memiliki intensitas lebih besar pula 

dalam berbelanja menggunakan internet. 

 

Konsumen akan memilih cara paling murah dalam 

melakukan pencarian dan berbelanja produk serta 

jasa. Pengalaman empiris di lapangan juga 

mendukung bahwa konsumen lebih suka mencari 

informasi melalui internet ketika membeli produk 

secara daring [8]. Kualitas informasi didefinisikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas 

informasi tentang produk atau layanan yang 

disediakan oleh sebuah situs web. Informasi tersebut 

sebaiknya berguna dan relevan dalam memprediksi 

kualitas dan kegunaan produk atau jasa. Informasi 

produk dan jasa harus terkini untuk membantu 

pembeli daring dalam membuat keputusan, 

konsisten, dan mudah dipahami. Informasi produk 

pada penjualan daring diantaranya mencakup 

informasi atribut suatu produk, rekomendasi dari 

para konsumen, laporan evaluasi. 

 

2.6. Teori AIDA 

Teori AIDA merupakan teori dasar yang banyak 

dipakai dalam dunia pemasaran sebagai tahapan yang 

harus diingat dalam proses penjualan sebuah produk 

atau jasa. Teori keputusan pembelian dalam model 

AIDA dijelaskan dalam empat tahap, yaitu tahap 

menaruh perhatian, tahap ketertarikan, tahap berniat, 

dan tahap memutuskan. 

 

Tahap menaruh perhatian (attention) adalah tahap di 

mana harus bisa membuat para konsumen sadar akan 

keberadaan produk. Tahap ketertarikan (interest) 

merupakan tahap setelah berhasil meraih perhatian 

konsumen, harus dilakukan tindak lanjut yang baik, 

yaitu tahapan lebih dalam memberikan informasi 

produk, membujuk dan mampu memberikan alasan 

kenapa konsumen harus membeli produk yang 

ditawarkan. Tahap berniat (desire) merupakan 

tahapan memberikan penawaran yang tidak dapat 

ditolak konsumen. Sedangkan tahap memutuskan 

(action) adalah tahapan konsumen mengambil 

tindakan untuk mulai membeli produk yang 

ditawarkan. Proses AIDA dapat digambarkan sebagai 

proses pengenalan produk, penciptaan ketertarikan 

terhadap produk sehingga mengakibatkan timbulnya 

niat untuk membeli produk dan akhirnya mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut. 

 

2.7. Pengembangan Hipotesis 

Pihak penjual menganut kepuasan pelanggan agar 

dapat mempertahankan hubungan jangka panjang 

dengan para pembelinya. Agar dapat bertahan hidup 

pihak penjual harus memiliki pelanggan yang loyal 

(customer loyality) dan percaya terhadap keunggulan 

dari jasa penjualan daring. Seiring dengan maraknya 

kejahatan internet yang sering terjadi akhir-akhir ini 

seperti penipuan, pembobolan kartu kredit, dan 

kejahatan-kejahatan lain di dunia maya. Kepercayaan 

(trust) menjadi salah satu faktor yang sangat penting 

saat melakukan transaksi penjualan daring. Konsep 

kepercayaan ini memiliki arti bahwa pembeli percaya 

terhadap kemampuan penjual apakah mereka dapat 

menjamin keamanan ketika pembeli melakukan 

transaksi daring. Keamanan sendiri memiliki arti 

bahwa transaksi daring mampu dipercaya. Semakin 

populer situs web tersebut maka tingkat kepercayaan 

pembeli semakin tinggi. Pembeli akan semakin yakin 

dan percaya terhadap keandalan situs web. 

Selanjutnya adalah kepercayaan pembeli terkait 

bagaimana penjual dengan keahliannya dapat 

meyakinkan pembeli, menjamin keamanan ketika 

sedang melakukan transaksi pembayaran meyakinkan 

transaksi akan segera diproses. Keahlian ini terkait 

dengan keberadaan penjualan daring. Teknologi yang 

semakin berkembang, begitu pula modus penipuan 

yang berbasis teknologi juga ikut berkembang. Tidak 

sedikit penjual yang memasarkan produk kurang 

bagus pada situs webnya. 

Kepercayaan adalah mental atau verbal pernyataan 

yang mencerminkan pengetahuan khusus seseorang 

dan penilaian tentang beberapa ide atau hal [14]. 

Setiap konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang 

berbeda. Ada yang memiliki tingkat kepercayaan 
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lebih tinggi dan ada pula yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang lebih rendah. Hal tersebut 

disebabkan oleh kepercayaan konsumen menyangkut 

kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai 

atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. 

Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, 

atribut dan manfaat produk menggambarkan persepsi 

konsumen. 

 

Bertransaksi secara daring memiliki kepastian dan 

informasi yang tidak simetris. Oleh sebab itu harus 

ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli 

[5]. Banyak makalah yang menunjukkan bahwa 

kepercayaan konsumen terhadap e-commerce 

merupakan salah satu faktor kunci. Kepercayaan 

awal mengasumsikan bahwa apabila seorang 

konsumen menjalin suatu hubungan dan jaringan 

kerja yang baik pada toko luring dapat meningkatkan 

percaya diri pada toko daring. 

 

Penelitian terdahulu tentang kepercayaan [5] 

menunjukkan hasil bahwa kepercayaan berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian daring. 

Berdasarkan landasan teori serta uraian dan kerangka 

konseptual di atas maka hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kepercayaan pelanggan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian secara daring. 

 

Kualitas pelayanan modernitas dengan kemajuan 

teknologi mengakibatkan persaingan yang sangat 

ketat untuk memperoleh dan mempertahankan 

pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan untuk dilakukan perusahaan agar mampu 

bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. 

Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut 

perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

ditentukan dengan pendekatan kualitas layanan yang 

telah dikembangkan. 

 

Kualitas layanan menunjukkan seberapa jauh 

perbedaan antara harapan dan kenyataan para 

pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas 

layanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar 

mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang 

mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal 

utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan yang 

melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Definisi mutu jasa berpusat pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. 

 

Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa 

yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya 

jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk. 

Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut 

maka konsep kualitas layanan adalah suatu daya 

tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. 

Kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan [9]. 

Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah 

berdasarkan persepsi penyediaan jasa melainkan 

berdasarkan persepsi pelanggan. Kualitas layanan 

mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang 

inti pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri 

atau keseluruhan organisasi pelayanan. Sebagian 

besar masyarakat sekarang mulai menampakkan 

tuntutan terhadap pelayanan prima. Mereka bukan 

lagi sekedar membutuhkan produk yang bermutu 

tetapi lebih senang menikmati kenyamanan 

pelayanan. Maka dalam merumuskan strategi dan 

program pelayanan, organisasi harus berorientasi 

pada kepentingan pelanggan dan sangat 

memperhatikan dimensi kualitasnya. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian secara daring. 

 

Pencarian dapat didefinisikan sebagai aktivasi 

termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan di 

dalam ingatan atau perolehan informasi dari 

lingkungan [3]. Pencarian informasi mulai dilakukan 

ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan 

tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan 

mengkonsumsi suatu produk. Individu yang memiliki 

intensitas lebih besar dalam menggunakan internet 

dalam mencari informasi akan memiliki intensitas 

lebih besar dalam berbelanja menggunakan internet. 

Konsumen akan memilih cara yang paling mudah 

dalam melakukan pencarian dan berbelanja produk 

serta jasa. 

 

Pengalaman di lapangan mendukung bahwa 

konsumen lebih suka mencari informasi melalui 

internet ketika membeli produk secara daring [8]. 

Kualitas informasi didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap kualitas informasi tentang 

produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah 

situs web [13]. Informasi tersebut sebaiknya berguna 

dan relevan dalam memprediksi kualitas dan 

kegunaan produk atau jasa. Demi memuaskan 

kebutuhan pembeli akan informasi maka informasi 

produk dan jasa harus terkini untuk membantu 

pembeli daring dalam membuat keputusan, 

konsisten, dan mudah dipahami. Informasi produk 
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pada penjualan daring mencakup informasi atribut 

suatu produk, rekomendasi dari para konsumen, dan 

laporan evaluasi. Informasi atribut produk adalah 

informasi tentang spesifikasi produk, yaitu dimensi 

ukuran, dimensi warna, dimensi bahan, dimensi 

teknologi, dan harga dasar suatu produk. 

 

Pembeli situs web menyatakan bahwa mereka lebih 

dapat menguji berbagai pilihan produk melalui 

belanja secara daring dibandingkan dengan belanja 

secara luring. Konsumen tidak hanya 

membandingkan harga tetapi juga membandingkan 

atribut produk yang ditawarkan dalam toko eceran 

daring atau membandingkan dengan toko retail 

daring yang lain. Kemudian situs web juga 

menyediakan fasilitas testimonial atau pernyataan 

terkait dengan produk atau jasa di situs web kepada 

konsumen. Hal tersebut berguna untuk calon pembeli 

lainnya agar mereka mengetahui bagaimana 

pengalaman pembeli sebelumnya terhadap penjual 

daring dan barang yang mereka jual. Kemudian situs 

web sebaiknya menyediakan laporan evaluasi produk 

yang laku maupun produk yang kurang laku, penjual 

yang lapaknya laris dan tidak. 

 

Hal tersebut dapat digunakan konsumen sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan 

pembelian. Informasi kualitas jasa adalah informasi 

tentang jasa-jasa yang ada pada transaksi penjualan 

daring. Informasi kualitas jasa terdiri dari informasi 

pemesanan, informasi pengiriman, dan promosi yang 

ditawarkan. Semakin berkualitas informasi yang 

diberikan kepada pembeli daring maka akan semakin 

tinggi minat pembeli untuk membeli produk tersebut 

[13]. Berdasarkan landasan teori serta uraian dan 

kerangka konseptual di atas maka hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian secara daring. 

 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan untuk membuktikan adanya 

hubungan kausal dan besaran dampak antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang 

terdapat pada penelitian ini adalah kepercayaan 

pelanggan, kualitas layanan dan kualitas informasi. 

Variabel terikat yang ada dipenelitian ini berupa 

keputusan pembelian secara daring. Penelitian ini 

menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan 

kuesioner langsung kepada responden. Keputusan 

pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan, haruslah 

tersedia beberapa alternatif pilihan. Ada beberapa 

indikator tentang keputusan pembelian yaitu melalui 

kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam 

membeli produk, memberikan rekomendasi kepada 

orang lain, dan melakukan pembelian ulang [14]. 

 

Bertransaksi secara daring memiliki kepastian dan 

informasi yang tidak simetris. Oleh sebab itu harus 

ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli 

[5]. Kepercayaan adalah salah satu faktor kunci saat 

melakukan kegiatan e-commerce. Variabel 

kepercayaan (trust) dikumpulkan dari persepsi 

pembeli. Kualitas pelayanan adalah faktor penting 

dalam bisnis secara umum karena pelayanan yang 

baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Variabel ini menggambarkan kualitas pelayanan 

yang dipersepsikan oleh pengguna. 

 

Kualitas Informasi didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap kualitas informasi tentang 

produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah 

situs web. Semakin berkualitas informasi yang 

diberikan kepada pembeli daring maka akan semakin 

tinggi minat untuk membeli produk tersebut [13]. 

Semua variabel diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang dinilai dengan menggunakan skala 

likert 5 poin. 

 

Sampel diambil dari populasi berdasarkan suatu 

kriteria atau penilaian tertentu, yaitu mahasiswa yang 

masih aktif dan berasal dari bidang ekonomi dan 

bisnis dan telah atau sedang mengambil mata kuliah 

manajemen keuangan atau sejenisnya yang terkait 

pengelolaan keuangan. Strategi pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

pengumpulan opini. 

 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melalui beberapa tahap 

diantaranya menentukan variabel-variabel yang akan 

dimasukkan dalam tabel silang atau tabel frekuensi. 

Tahap kedua dengan melakukan tahapan scoring 

yaitu tahap dalam memberikan nilai menurut sistem 

yang telah ditetapkan terhadap data yang telah 

terkumpul melalui kuesioner dan menyajikan data-

data yang diperoleh tersebut ke dalam tabel. Tahap 

ketiga adalah proses editing dengan melakukan 

pengecekan data yang telah diperoleh melalui 

kuesioner untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang 

meragukan dalam pengisian kuesioner dengan tujuan 

memperbaiki data yang terkumpul. Tahap keempat 
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yaitu tahap coding, yaitu membuat kode pada lembar 

jawaban agar mempermudah peneliti dalam 

menganalisis data pada tahap tabulasi. Pada saat 

melakukan pemberian angka untuk tahap coding ini, 

jawaban kuesioner yang telah diperoleh kemudian 

dikelompokkan ke dalam kategori yang sama yang 

bertujuan untuk menyederhanakan jawaban.  

 

Sebelum kuesioner didistribusikan ke responden, 

terlebih dahulu dilakukan proses uji validitas dan 

realibilitas menggunakan data terbatas. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach’s Alpha. 

 

KP = α + β1KPL + ᵋ…………………. (H1) 

KP = α + β2KL + ᵋ…………………….(H2) 

KP = α + β 3KI + ᵋ…………………….(H3) 

 

Keterangan: 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

KP = Keputusan Pembelian 

KPL = Kepercayaan Pelanggan 

KL = Kualitas Layanan 

KI = Kualitas Informasi 

ᵋ = Error Term 

 

Hasil pengolahan data dan pengujian secara statistik 

menunjukkan bahwa secara parsial kepercayaan 

pelanggan berpengaruh positif signifkan terhadap 

keputusan pembelian, kualitas informasi juga 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan kualitas informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara 

daring.  

 

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis t Sig. 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian 

secara daring 

9,064 0,000 

Kualitas layanan berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian secara 
daring 

7,537 0,000 

Kualitas informasi berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian secara 
daring 

12,058 0,000 

 

 

Berdasarkan hasil uji statistik kepercayaan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Menurut pandangan teori AIDA terdapat empat 

tahapan yaitu perhatian (attention), ketertarikan 

(interest), berniat (desire), dan memutuskan (action) 

yang digunakan dalam dunia pemasaran secara 

daring sehingga mengakibatkan timbulnya 

kepercayaan pelanggan untuk membeli produk dan 

akhirnya mengambil keputusan untuk membeli 

produk tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar tingkat kepercayaan pelanggan maka 

semakin besar pula tingkat keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat hasil positif yang signifikan pada 

variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian 

secara daring [1]. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

kepercayaan pelanggan merupakan salah satu faktor 

penting dalam keputusan pembelian oleh pelanggan 

melalui situs web. 

 

Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Tahapan berniat (desire) dalam model 

AIDA yang artinya tahapan memberikan penawaran 

yang tidak dapat ditolak konsumen. Hal ini berkaitan 

dengan kualitas layanan yang menciptakan 

ketertarikan terhadap produk sehingga menimbulkan 

niat dalam pembelian daring. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat 

kualitas layanan yang diberikan maka semakin besar 

pula tingkat keputusan pembelian. Apabila pelanggan 

merasa puas dengan layanan yang diterima maka 

kualitas layanan dipersepsikan ideal. Sebaliknya, jika 

layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dianggap buruk. 

Sehingga dalam merumuskan strategi dan program 

pelayanan, organisasi harus berorientasi pada 

kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan 

dimensi kualitasnya. 

 

Selain itu hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin besar tingkat kualitas informasi yang 

diberikan maka semakin besar pula tingkat keputusan 

pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan 

bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang 

menunjukkan bahwa terdapat hasil positif yang 

signifikan pada variabel kualitas informasi terhadap 

keputusan pembelian daring [1]. Menurut tahapan 

ketertarikan (interest) dalam model AIDA, setelah 

berhasil meraih perhatian konsumen harus dilakukan 

tindak lanjut yang baik dengan memberikan kualitas 

informasi produk, membujuk, dan mampu 

memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli 

produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik kualitas informasi sebuah situs 

web jual beli maka akan semakin tinggi pula 

keputusan pembelian secara daring oleh konsumen. 
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4. KESIMPULAN 
 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan 

bahwa kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian secara daring. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kepercayaan pelanggan 

merupakan salah satu faktor penting dalam keputusan 

pembelian oleh pelanggan melalui situs daring. 

 

Pengujian hipotesis kedua memberikan hasil bahwa 

kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian secara daring. Hasil ini mendukung 

penelitian yang menyatakan bahwa kualitas produk 

dan kualitas layanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Apabila pelanggan 

merasa puas dengan layanan yang diterima, maka 

kualitas layanan dipersepsikan ideal. Sebaliknya, jika 

layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dianggap buruk.  

Kualitas informasi yang diuji terhadap keputusan 

pembelian secara daring juga menghasilkan nilai 

signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hasil 

positif yang signifikan pada variabel kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian secara 

daring [1]. Pengalaman di lapangan juga mendukung 

bahwa konsumen lebih suka mencari informasi 

melalui internet ketika membeli produk secara daring 

[8]. 

 

Transaksi penjualan daring banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi sehingga semakin 

berkembang teknologi ada kemungkinan semakin 

banyak pula faktor-faktor penentu bagi pembeli 

dalam memutuskan transaksi pembelian secara 

daring. Sehingga masih diperlukan penelitian 

lanjutan untuk mencari faktor-faktor penentu lainnya 

di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian 

berikutnya dapat pula memasukkan faktor 

pemanfaatan teknologi untuk melengkapi literatur 

yang sudah ada. 
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Abstrak 

Terdapat dua alasan mengapa konsep pengembangan kawasan khusus di Batam selama ini dinilai telah 

terbukti dalam mendukung perkembangan investasi di Batam. Selain keunggulan secara geografis, yakni letak 

wilayahnya yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, juga karena 

ditunjang dengan peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang pengelolaan Pulau Batam. Hal 

inilah yang membuat Batam dijadikan tempat yang efisien untuk penanaman investasi di Indonesia. Namun, 

problematika muncul ketika pemerintah pusat mulai memberlakukan Otonomi Daerah. Lahirnya Kota Batam 

menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan atau Otorita Batam. 

Eksistensi kedua lembaga yang didukung oleh struktur dan substansi hukum yang berbeda menyebabkan 

kebijakan pengelolaan Pulau Batam tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terkait dengan implementasi otonomi daerah yang dihadapi oleh institusi pemerintah dan 

pelaku dunia usaha selama ini di Kota Batam serta mengidentifikasi kondisi ideal mengenai otonomi daerah di 
Batam. Penelitian ini bersifat explanatory, data yang digunakan adalah data sekunder yakni berupa laporan 

ekonomi tahunan dari beberapa lembaga dan instansi Batam serta data primer berupa wawancara dengan pihak-

pihak yang terkait di Batam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan 

dalam implementasi otonomi daerah di Kota Batam yang harus mendapat perhatian serius bagi pemangku 

kebijakan di kota ini yaitu sinergi antar institusi, hak pengelolaan lahan, dan kepastian hukum akibat adanya 

dualism kewenangan antara Pemko dan Badan Pengusahaan Batam. Pemerintah perlu turun tangan mengatur 

sinergi antar institusi di Batam dengan pembagian hak dan kewajiban kerja yang jelas sehingga wewenang dan 

struktur organisasi dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan ekonomi. 

 

Kata kunci : kawasan khusus Batam, otonomi daerah, dualisme kewenangan, Badan Pengusahaan Batam 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Batam sebagai daerah yang dibentuk oleh pemerintah 

pusat ditujukan untuk menjadi tempat penanaman 

investasi baik PMA maupun PMDN. Letak 

wilayahnya yang strategis karena berdekatan dengan 

negara tetangga Malaysia dan Singapura membuat 

Batam menjadi tempat yang efisien untuk penanaman 

investasi. Hal ini ditunjang dengan peraturan tentang 
pengelolaan Pulau Batam. Itulah alasan mengapa 

Batam diberikan beberapa kebijakan khusus, di 

antaranya adalah Free Trade Zone (FTZ) karena 

Batam dianggap sebagai bagian dari strategi 

pembangunan nasional. Selain itu juga untuk 

memanfaatkan posisi geografis yang strategis mampu 

menciptakan potensi Batam menjadi tempat 

penanaman modal asing (Foreighn Direct Investment). 

Memang konsep pengembangan kawasan khusus di 

Batam selama ini dinilai sangat baik dan mendukung 

perkembangan investasi di Batam. Namun, 
problematika muncul ketika pemerintah pusat mulai 

memberlakukan undang-undang tentang Otonomi 

Daerah termasuk juga ketika diberlakukan di Batam. 

Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, 

pemberlakuan undang-undang Otonomi Daerah 

ternyata memunculkan dualisme kewenangan antara 

Otorita Batam dan Pemko Batam  ketika mulai 

diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut, Pulau Batam pun ditetapkan 

menjadi Kota Batam sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam. 

Menurut Sapta Murti (2014) lahirnya Kota Batam 

menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara 

Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan atau 

Otorita Batam. Eksistensi kedua lembaga yang 

didukung oleh struktur dan substansi hukum yang 

berbeda menyebabkan kebijakan pengelolaan Pulau 

Batam tidak harmonis. Keberadaan Badan 

Pengusahaan yang didahului oleh Otorita Batam 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 

1973 dan memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengelolaan Pulau Batam dan semakin diperkuat 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2007, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomorr 5 Tahun 

2011 secara vis a vis dengan Undang-Undang Nomor 
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22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta 

Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999. 

Menurut Bayu Putra (2014) hadirnya daerah otonom 

yaitu Kota Batam menimbulkan tumpang tindih 

kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan 

Pengusahaan. Eksistensi kedua kelembagaan tersebut 

yang didukung oleh substansi hukum dan struktur 

yang berbeda membuat pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan Batam tidak harmonis. Tumpang tindih 

tersebut terdapat dalam beberapa urusan di Batam, di 
antaranya adalah masalah lahan. Bidang pertanahan di 

Pulau Batam merupakan bidang yang kewenangan 

pengelolaannya dimiliki oleh 2 (dua) institusi 

pemerintahan daerah , yaitu antara Pemko Batam dan 

Badan Pengelola Batam. Pemko mendasarkan 

kewenangannya pada ketentuan pasal 9 ayat (4) jo 

Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada 

hakikatnya telah menyatakan bahwa bidang 

‘pertanahan’ merupakan Urusan Pemerintahan 

kongkuren yang diserahkan ke daerah yang menjadi 
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Badan 

Pengelola Batam mendesarkan kewenangannya pada 

Keputusan Presisden Nomor 41 Tahun 1973 tentang 

Daerah Industri Pulau Batam yang terkait hak 

penggunaan tanah serta Undang-undang 36 Tahun 

2000 yang terkait kewenangan menerbitkan izin usaha 

yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian Badan 

Pengelola Batam ‘juga’ memiliki kewenangan ‘yang 

sama’ dengan Pemko Batam di bidang pertanahan. 

Benturan kewenangan antara Badan Pengusahaan 

dengan Pemerintah Kota Batam juga terjadi pada 
bidang lainnya antara lain pengelolaan kepelabuhan 

dan kebandarudaraan di Batam, masalah perizinan dan 

urusan kepariwisataan.  

Secara substansi hukum antara Pemkot Batam dan 

Badan Pengusahaan terjadi benturan, baik pengaturan 

Pulau Batam dalam kerangka daerah industri dan 

kemudian berkembang menjadi kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, maupun dalam kerangka 

pengaturan otonomi daerah. Kewenangan tersebut 

berimplikasi pada tidak harmonisnya penyelenggaraan 

Pulau Batam karena terjadinya dualisme kelembagaan 

yang mengelolanya sehingga hal tersebut akan 
berdampak pada masyarakat secara umum. 

Menurut penelitian Putra (2014) menunjukkan bahwa 

munculnya dualisme kewenangan di Kota Batam 

selain karena adanya implementasi desentralisasi juga 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu Pertama, adanya 

benturan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dan 

Badan Pengusahaan Batam. Kedua, tidak adanya 

peraturan tentang hubungan kerja antara Pemerintah 

Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Ketiga, 

adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan 

keuangan atas sumber daya dan perizinan yang ada di 
Kota Batam. Adanya dualisme kewenangan dalam 

pelayanan administrasi penanaman modal di Kota 

Batam memiliki dampak negative bagi investor, 

dampak tersebut antara lain: Pertama, Tidak adanya 

kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal. 

Kedua, Prosedur dan waktu perizinan yang lebih 

panjang dan lama Ketiga, Double cost atau biaya 

tambahan bagi investor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terkait dengan implementasi 

otonomi daerah yang dihadapi oleh institusi 

pemerintah dan pelaku dunia usaha selama ini di Kota 

Batam serta mengidentifikasi kondisi ideal mengenai 
otonomi daerah serta kaitannya dengan pemberlakuan 

FTZ di Batam dari pemangku kebijakan dan para 

pelaku dunia usaha di Batam. Penelitian ini bersifat 

explanatory yakni mengumpulkan data kuantitatif 

terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan data kualitatif. 

Hasil analisis dan interpretasi dari data kuantitatif 

tersebut akan melengkapi data kualitatif, sehingga 

diperoleh analisis deskriptif yang akurat dan 

komprehensif. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yakni berupa laporan ekonomi tahunan dari 

Pemerintah Kota Batam tahun 2001-2011, dan data 
primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait antara lain Pemerintah Kota Batam, Badan 

Pengusahaan Kawasan FTZ Batam, tokoh masyarakat, 

DPRD Kota Batam, dan pelaku usaha/industri di 

Batam. 

2. LANDASAN TEORI  

Kewenangan dan Kedaulatan 

Esensi dari otonomi daerah sesungguhnya adalah 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas lebih 

baik maka perlu pemberdayaan kepada daerah dengan 
memberi kewenangan kepada daerah untuk 

mengambil langkah – langkah yang cepat dan tepat 

sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga masyarakat 

semakin merasakan adanya signifikansi dari 

perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan. 

Mencermati literatur asing bahwa secara konsepsional 

Pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk sendiri 

dalam format pengertian desentralisasi yang mana 

desentralisasi di Indonesia tampak disamakan dengan 

devolusi, yang pada literatur tentang desentralisasi 

(Cohen dan Peterson 1999; Hoessein, 2001). Cohen 

dan Peterson menyebutkan bahwa sebagian besar dari 
literatur tentang desentralisasi difokuskan pada hanya 

satu dari empat bentuk desentralisasi (political, 

spatial, market and administrative) yaitu pada 

administrative desentralization.  

Tiga tipe dari desentralisasi administrasi adalah 

deconsentration, devolution, dan delegation (1999: 

24) sementara itu Hoessein menemukan dari berbagai 

sumber bahwa konsep inilah yang menghiasai 

berbagai Laporan Bank Dunia dan organisasi 

internasional (2001). 

Defenisi dari administrative desentralization menurut 
Rondinelli and Nellis, adalah:  
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“...the transfer of responsibility for planning, 

management, and the raising and allocation of 

resources from the central government and its 

agencies to field unit of government and its agencies, 

subordinate, semi autonomous publics authorities or 

corporation, area-wide regional or functional 

authorities, or non governmental private or voluntary 

organization” (Cohen and Peterson, 1999;24). 

Pengertian di atas tampak menunjukkan secara jelas 

bahwa administrative decentralization hanyalah suatu 

penyerahan sejumlah (beberapa) dari pemerintah pusat 
kepada organ – organ pemerintah dibawahnya atau 

level pemerintah di bawahnya. Pengertian ini secara 

jelas menunjukkan administrative deventralization 

adalah suatu konsepsi yang berada dan dijalankan 

dalam bingkai negara sehingga tidak mengherankan 

bahwa untuk kasus Indonesia terjadai permasalahan 

yang serius dalam implementasi otonomi daerah, 

khususnya munculnya perkembangan dalam pola 

pemikiran seakan otonomi itu adalah suatu kedaulatan 

(sovereignty). 

Pertimbangan konsepsional seperti ini selain 
munculnya fenomena perilaku beberapa daerah yang 

kurang responsif terhadap penegakan negara kesatuan, 

yang tampak mendasari rencana penggantian kata 

pemberian “kewenangan” dalam UU No. 22 tahun 

1999 menjadi pemberian urusan dalam rancangan 

revisi UU 22/1999 tersebut. 

Undang – Undang Otonomi Daerah tampak menjadi 

dasar untuk berbeda pandangan antara daerah. 

Anehnya otonomi daerah tampak menjadi alat bagi 

pemerintah daerah untuk meweujudkan kedaulatannya 

(sovereignty) dibandingkan mengemban misi utama 
dari otonomi itu sendiri yaitu bagaimana lebih 

memberdayakan rakyat.  

 

Konsepsi Kewenangan Daerah 

Secara empirik banyak terjadi ketegangan dan friksi 

antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan 

konsepsi kewenangan tersebut. Ada tiga jenis friksi, 

yaitu friksi antara pusat dan daerah; friksi antara 

daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan friksi antar 

kabupaten/kota sendiri. 

Made Suwandi, dalam tulisan Pokok – Pokok Pikiran 

Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia (2002) 
memetakan friksi antara pemerintah pusat dan daerah, 

diantaranya: 1) masalah kewenangan pertanahan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah 

kabupaten/kota yang ditandai dengan adanya Dinas 

Pertanahan milik daerah dan Kantor Pertanahan yang 

masih menginduk ke pusat; 2) masalah kewenangan 

pelabuhan laut, udara, otorita (kasus Batam), 

kehutanan, perkebunan (kasus PTPN), dan 

kewenangan pemberdayaan sumber daya nasional 

yang ada di daerah bersangkutan; dan 3) masalah 

kewenangan Tenaga Kerja Asing. 

Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang 

mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang 

disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorong 

adalah bukanlah persoalan untuk memberikan 

pelayanan masyarakat pada hal yang disengketakan 

tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai 

sumber – sumber pendapatan yang dihasilkan dari 

kewenangan yang disengketakan tersebut. 

Daerah menganggap dengan adanya otonomi luas 

maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas. 

Sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal 
tersebut menarik mereka untuk menambah sumber – 

sumber penerimaan dari penguasaan objek – objek 

yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan 

daeah.  

Sedangkan pusat berpendapat objek tersebut adalah 

menyangkut kepentingan nasional sehingga 

menganggap perlu penguasaan pusat atas objek 

tersebut. Daerah berpegang pada pasal 7 (1), pasal 11, 

dan pasal 19 UU 22 tahun 1999, sedangkan pusat juga 

berpegang pada pasal 7 (2) sebagai kewenangan atas 

sumber – sumber perekonomian nasional. 

Dari analisis di atas terdapat kontradiksi dalam tataran 

normatif terutama kewenangan dalam perekonomian 

negara. Pasal 7 (2) menyatakan kewenangan dalam 

perekonomian negara menjadi domain kewenangan 

bidang lain yang menjadi kewenangan pusat. 

Sedangkan pasal 119 (1) menyatakan bahwa 

kewenangan kabupaten/kota berlaku juga di kawasan 

otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, 

kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan 

perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan 

kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas 
hambatan, dan kawasan lain yang sejenis. Departemen 

sektoral berpegang pada pasal 7(2) ditambah dengan 

UU yang mengatur sektor itu sendiri, sedangkan 

daerah berpegang pada pasal 119 (1) UU 22/1999. 

.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Lemahnya Sinergi Antar Institusi 

Salah satu implikasi dari tumpang tindih kewenangan 

antara Pemkot Batam sebagai representasi Otonomi 

Daerah dan BP Batam sebagai representasi 

pengembangan FTZ, adalah sinergi yang sulit 

terbangun antara kedua institusi sehingga 
mempengaruhi hubungan kerja keduanya dalam 

percepatan pembangunan di Batam. 

Padahal sejak 1984, hubungan kerja kedua institusi 

sudah diatur dalam Keputusan Presiden No. 7 tahun 

1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya 

Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri 

Pulau Batam. 

Keppres itu secara rinci telah mengatur tugas masing – 

masing instansi seperti tercantum dalam pasal 1 

disebutkan ”Otorita Pengembangan Daerah Industri 

Pulau Batam, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-
hari di Pulau Batam dibantu oleh Badan Pelaksana 
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Otorita Pengembang an Daerah Industri Pulau Batam, 

adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan 

pembangunan daerah industri Pulau Batam 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden 

Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau 

Batam, berdasarkan rencana yang ditetapkan Otorita 

Batam”. 

Kemudian pada pasal 2 disebutkan “Walikotamadya 

Batam sebagai Kepala Wilayah adalah Penguasa 

tunggal di bidang pemerintahan, dalam arti memimpin 

pemerintahan, membina kehidupan masyarakat 
Kotamadya Batam di segala bidang dan 

mengkoordinasikan bantuan dan dukungan 

pembangunan daerah industri Pulau Batam”. 

Ketika Pemerintah Kota Batam dilahirkan melalui UU 

53/1999, hubungan kerja kedua institusi ini juga sudah 

diatur dalam Bab V Ketentuan Lain – lain pasal 21 

ayat 1 yang berbunyi ”Dengan terbentuknya Kota 

Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota 

Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah mengikutsertakan Otorita 

Batam.” 

Kemudian ayat 2 menjelaskan “status dan kedudukan 

Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan 

pembangunan nasional dan daerah sehubungan 

dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan.” Serta 

dilanjutkan pada ayat 3 “Hubungan kerja antara 

Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”, yang 

mana dalam ayat 4 disebutkan “Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud harus diterbitkan selambat-

lambatnya dua belas bulan sejak tanggal 
diresmikannya Kota Batam.” 

Bila mengacu pada ayat tersebut, berarti pada akhir 

2001 semestinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

Hubungan Kerja tersebut sudah disahkan, namun 

hingga penelitian ini dilakukan, PP itu belum juga ada 

tanda – tanda akan disahkan.  Hasil wawancara yang 

dilakukan tim kepada beberapa stakeholders di Batam 

mengenai urgensi dari PP Hubungan Kerja ini justru 

tidak semua sepakat bahwa PP itu masih diperlukan 

untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Batam dan 

BP Batam. 

Pada tabel 1, Kepala Badan Pengusahaan Batam 
secara tegas tidak menginginkan adanya PP Hubungan 

Kerja karena menurut dia, tugas dan kewenangan 

kedua institusi sudah diatur secara jelas dalam UU 

Otonomi Daerah dan UU FTZ. Apabila dikaji lingkup 

wewenang kedua lembaga pemerintahan tersebut 

maka dapat ditemukan tumpang tindih kewenangan 

yang menjadikan pembangunan di Batam belum 

optimal, antara lain perencanaan dan pengendalian 

pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan 

prasarana umum, pengendalian lingkungan hidup, 
pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi 

penanaman modal. 

Tabel 1. 

Persepsi Stakeholder Terhadap PP Hubungan 

Kerja Pemkot Batam – BP Batam 

Sumber: Hasil Wawancara 
 

Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian 

pemerintah pusat agar ada aturan yang mengatur 

secara lebih jelas menyangkut hak dan kewajiban, 

hubungan fungsional, dan mekanisme kerjasama 

antara Pemkot dan BP Batam, serta mesti diatur juga 

secara transparan tentang batas – batas yurisdiksi, 

property rights dan aturan representasi lainnya. 

 
Tabel 2 Persepsi Stakeholder Terhadap Pola 

Hubungan Kerja Ideal Antara  

Pemkot Batam – BP Batam 

Sumber: Hasil Wawancara  

 

b. Hak Pengelolaan Lahan 

Diantara sekian banyak kewenangan yang sudah 

dilimpahkan kepada Pemkot Batam sesuai UU 

32/2004, maka kewenangan dalam pengelolaan lahan 

adalah hal yang paling krusial dan sangat disorot oleh 

para pemangku kepentingan di kota ini. Kondisi ini 
semakin diperparah oleh perbedaan konsepsi Otonomi 

Daerah oleh Pemkot Batam yang menganut faham 

penguasaan wilayah melalui kewenangan pengelolaan 

lahan. Otda yang diberikan kepada Pemkot Batam 

Stakeholders Tanggapan Alasan 

Pemko 

Batam 

Perlu Agar mengatur lebih jelas 

kewenangan kedua institusi 

BP Batam Tidak Perlu Sudah diatur secara jelas dalam UU 

Otda dan UU FTZ 

DPRD Kota 

Batam 

Perlu Agar lebih jelas kewenangan 

Tokoh 

Masyarakat 

Perlu Agar lebih jelas kewenangan 

Pengusaha Perlu Agar lebih jelas kewenangan 

Stakeholder Tanggapan Penjelasan 

Pemko 

Batam 

Perlu 

Pemimpin 

Tunggal 

- Pemko Batam harus menjadi 

leading sector dalam 

pembangunan di Pulau Batam 

- Pemko Batam menyertakan BP 

Batam sebagai pengelola kawasan 

FTZ, BP Batam berada di bawah 

koordinasi Pemko Batam 

BP Batam Tetap 

Terpisah 
- Kedua institusi berjalan sesuai 

dengan tugas dan kewenangan 

yang diatur dalam UU yang 

mendasari pembentukan institusi 

ini. 

DPRD Kota 

Batam 

Pemimpin 

Tunggal 
- Mempertegas posisi Pemkot 

Batam sebagai pengelola wilayah 

otonom 

Tokoh 

Masyarakat 

Pemimpin 

Tunggal 
- Mempertegas posisi Pemkot 

Batam sebagai pengelola wilayah 

otonom 

Pengusaha Perlu 

Diatur 

dalam 

Pemerintah 

Khusus 

- Untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dan dunia 

usaha. 

- Untuk mempertegas posisi Pemko 

sebagai pengelola daerah otonomi 

dan BP Batam sebagai pengelola 

FTZ. 
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masih mandul karena tidak dibarengi dengan 

pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah (lahan), 

dimana saat ini hak pengelolaan lahan masih dikuasai 

oleh BP Batam sejak dikeluarkannya SK Mendagri 

No. 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan 

Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. 

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa 

responden mengenai masalah kewenangan 

pengelolaan lahan ini, mayoritas menyatakan 

keinginannya agar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 

yang dikuasai oleh BP Batam dikembalikan kepada 
Pemkot Batam. Namun ternyata pengalihan hak 

tersebut tidak segampang yang dibayangkan karena 

belum tentu aparatur birokrasi Pemkot Batam mampu 

mengatasi berbagai problematika lahan yang saat ini 

dialami oleh BP Batam. 

Dunia usaha terutama para pengembang perumahan 

sangat merasakan betapa dualisme kewenangan dalam 

pengelolaan lahan ini menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi karena baik Pemkot dan BP Batam sama – sama 

berhak mengeluarkan perizinan. Akibatnya, untuk 

pengembangan perumahan, pengusaha harus 
mendapatkan izin pengalokasian lahan dari BP Batam 

dan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemko 

Batam. 

Tabel 3. Persepsi Responden terhadap 

Pengelolaan Lahan di Batam 

Stakeholders Tanggapan Alasan 

Pemko 

Batam 

Perlu Diatur - Agar lebih jelas kewenangan 

antara kedua institusi 

BP Batam Tidak Perlu - Sudah berpengalaman dan 

aturan hukum 

pengelolaannya sudah jelas  

- Agar investor mendapat 

kepastian soal harga 

DPRD Kota 

Batam 

Perlu 

Dialihkan 
- Otda mengamanahkan 

pengelolaan lahan masuk 

ranah Pemkot Batam 

Tokoh 

Masyarakat 

Perlu 

Dialihkan 
- Otda mengamanahkan 

pengelolaan lahan masuk 

ranah Pemkot Batam 

Pengusaha Perlu Diatur - Agar tercipta kepastian 

hukum dan investasi serta 

kestabilan harga lahan. 

Sumber: Hasil Wawancara  

 

Pengusaha pengembang perumahan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini memberikan catatan 

khusus terhadap tarik menarik kewenangan 

pengelolaan lahan ini karena secara langsung 

memberikan dampak terhadap proses perizinan usaha 
pengembangan perumahan. Ada tiga poin utama yang 

menjadi perhatian para pengembang perumahan di 

Batam terkait masalah lahan ini yaitu 1) soal 

ketentuan harga Uang Wajib Tahunan Otorita 

(UWTO) yang mengatur besaran harga lahan per 

meter sesuai peruntukkannya; 2) soal perizinan usaha; 

dan 3) soal kewenangan pengelolaan lahan reklamasi. 

Beberapa responden yang dijumpai menyebutkan 

persoalan kewenangan pengelolaan lahan reklamasi 

masih menjadi polemik baik bagi pengusaha 

pengembang perumahan maupun pemkot dan BP 

Batam sendiri. Belum adanya solusi untuk mengatasi 

polemik ini menyebabkan penyelesaian di lapangan 

justru menyuburkan praktek percaloan. Begitu juga 

dengan izin reklame. Pengusaha wajib membayar 

pajak reklame sebagaimana diatur oleh peraturan 

daerah, tapi wajib juga membayar UWTO karena 

lokasi lahan reklame berada di lahan miliki BP Batam. 

Responden menilai masalah ini tidak harus terjadi jika 

salah satu institusi memahami tugasnya dan 
kewenangannya. Dalam hal tugas yang tidak berkaitan 

dengan pembangunan kawasan FTZ, mestinya BP 

Batam menyerahkannya kepada Pemkot Batam. 

Hanya saja, tidak gampang untuk mengalihkan aset 

dan tugas BP Batam kepada Pemkot Batam. Selain 

karena masalah aturan kepemilikan aset yang menjadi 

ranah pemerintah pusat, juga karena tidak semua tugas 

bisa dilaksanakan oleh SDM yang dimiliki Pemkot 

Batam. 

 

c. Kepastian Hukum 
Salah satu problematika implementasi otonomi daerah 

adalah ketidakpastian hukum dalam menjalankan 

usaha di Batam sebagai akibat dari sistem politik di 

daerah di mana peran DPRD dan pemerintah daerah 

sangat dominan dalam menentukan kebijakan dan 

aturan daerah. Contoh konkrit dalam penentuan 

kebijakan ini adalah ketika pembahasan peraturan 

daerah (perda) yang menyangkut pajak dan retribusi 

daerah, di mana aturan ini dinilai sangat bersentuhan 

langsung dengan iklim usaha di daerah. Ini belum 

termasuk perda tentang sampah, parkir, penerangan 
jalan umum, perizinan, dan lainnya. 

 

Tabel 4. Respon Pelaku Usaha terhadap 

Kepastian Hukum di Batam 

Sektor Tanggapan Alasan 

Properti Semakin 

berbelit 

Kondisi saat ini berbeda jika 

dibandingkan dengan kondisi 

sebelum otonomi daerah 

Perhotelan Dipertegas Agar investor mendapat kepastian  

Jasa 

lainnya 

Perlu 

dipertegas 

Membuka peluang bagi oknum 

untuk melakukan praktek percaloan. 

Industri 

Manufaktur 

Semakin 

tidak jelas 

Tarik menarik kewenangan antara 

BP dan Pemkot Batam, perda yang 

dinilai tidak masuk akal dan 

dipaksakan, pengusaha tidak 

dilibatkan dalam proses penyusunan 

aturan. 

Sumber: Hasil Wawancara  

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pola 

hubungan kerja Pemko dan BP Batam, penelitian ini 

menyimpulkan; 

1. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam 

implementasi otonomi daerah di Kota Batam yang 

harus mendapat perhatian serius bagi pemangku 
kebijakan di kota ini yaitu : sinergi antar institusi, 

hak pengelolaan lahan, dan kepastian hukum. 
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2. Untuk meningkatkan investasi  yang masuk dalam 

konteks FTZ, pemerintah perlu memberikan 

banyak kemudahan dan insentif kepada investor 

dengan menerbitkan aturan yang lebih konsisten 

3. Pemerintah perlu turun tangan mengatur sinergi 

antar institusi di Batam dengan pembagian hak 

dan kewajiban kerja yang jelas sehingga 

wewenang dan struktur organisasi dapat 

mendukung peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat dan pembangunan ekonomi. 

4. Mengacu pada sejarah pembangunan Batam maka 
kondisi ideal tentang pengelolaan lahan adalah 

perlu dilakukan harmonisasi antara Pemkot dan 

BP mengenai kebutuhan pengalokasian lahan 

seperti penyediaan lokasi sekolah, Rumah Sakit, 

taman kota, dan lainnya di mana BP dapat 

menyediakan segala kebutuhan lahan yang 

dibutuhkan Pemkot Batam.  

Setelah memperhatikan berbagai persoalan faktual 

yang terjadi di lapangan dan prospek Batam pada 

masa mendatang, maka penelitian ini memberikam 

beberapa rekomendasi. Pertama adalah rekomendasi 
Jangka Pendek antara lain perlunya kelanjutan 

pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang Hubungan Kerja Pemkot Batam dan BP 

Batam, perlunya peningkatan sinergi dalam 

Pembangunan ekonomi, untuk Pemkot Batam, perlu 

membentuk sebuah badan/dinas atau unit yang khusus 

dalam riset dan pengembangan kawasan perdagangan 

bebas. Sedangkan rekomendasi jangka panjang adalah 

membentuk sebuah pemerintahan khusus/otonomi 

khusus melalui Undang – Undang Khusus Batam.  
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Abstrak  –  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis   faktor eksternal 

dan internal  yang berpengaruh   terhadap  Usaha  Kecil Menengah di Kota Batam. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian eksplnatory research. Sample penelitian  adalah 100 pengusaha  

UMKM di Batam. Metode penelitian menggunakan. Path Analysis untuk menjelaskan pola 

hubungan antar variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari 

seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Analisis data dilakukan 

melalui analisis jalur (path analysis) dengan bantuan software LISREL 8.80.  Hasil penelitian 
menunjukkan Hipotesis pertama diterima Faktor Eksternal berpengaruh signifikan terhadap faktor 

Internal pelaku usaha UMKM di Batam. Hipotesis kedua diterima Faktor Internal berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja UMKM. Sedangkan Hipoteis ketiga tidak diterima, faktor eksternal 

tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja UMKM. 

 

Kata Kunci : Wirausaha, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kinerja usaha  

 

 

Abstrak  –  The purpose of this study is to know and analyze the external and internal factors 

that affect the Small and Medium Enterprises in Batam City. This research used explanatory 

design. The sample of research is 100 enterpreneurs of Small and Medium Enterprises in Batam.  

The research model uses  Path Analysis to explain the pattern of relationship between variables 

with the aim of knowing the direct or indirect effect of a set of independent variables (exogenous) 

to the dependent variable (endogenous). Data analysis is done through path analysis with the help 

of LISREL 8.80 software. The results showed, the first hypothesis received External Factors have a 

significant effect on Internal factors of Small and Medium Enterprises business actors in Batam. 

The second hypothesis received, Internal Factors have a significant effect on the performance of 

SMEs. While the third hypothesis is not accepted, external factors have no direct effect on SMEs 
Performance. 

 

Kata Kunci : Entrepreneurship, Micro Small Medium Enterprises and SMEs Performance  

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 
(UMKM)di Indonesia merupakan salah satu 

prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan 

tulang punggung system ekonomi kerakyatan 
yang tidak hanya ditujukanuntuk mengurangi 

masalah kesenjangan antar golongan pendapatan 

dan antar pelaku usaha, ataupunpengentasan 
kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih 

dari itu, pengembangannya mampu memperluas 

basis ekonomi dan dapat memberikan 

konstribusi yang signifikan dalam mempercepat 
perubahan struktural, yaitu meningkatnya 

perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi 

nasional. Perkembangan tahun 2011-2012 

menurut data Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah sebanyak 1.328.163 dengan 

perkembangan sebesar 2,38% . 

Sektor UMKM merupakan seklor yang 
sangat penting dalam perekonomian dan 

masyarakal Indonesia. Dikatakan demikian, 

mengingat sekitar 99 % usaha - usaha yang ada 

di Indonesia merupakan usaha yang 
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dikategorikan sebagai UMKM.Selain itu, sektor 

UMKM tersebut meliputi berbagai usaha yang 

bersifat padat karya, sehingga sektor ini mampu 
melibatkan sejumlah besar tenaga kerja yang 

tersedia. Dengan kata lain, sektor UMKM 

merupakan sektor penting unluk sumber 

perekonomian masyarakat Indonesia. 
UMKM juga menunjukkan pencapaian 

yang signifikan dalam pengembangan ekonomi 

Indonesia.Pertumbuhan UMKM itu sendiri 
cukup cepat, lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan usaha-usaha berskala besar. Dalam 

sisi eksporpun UMKM mampu membukukan 

nilai sebesar 20 % dari total ekspor non migas. 
Ini semua merupakan asumsi bahwa UMKM di 

masa-masa mendatang akan dapat memberi 

sumbangan yang semakin besar dalam 
pembangunan perekonomian Indonesia pada 

umumnya. (LIPI, 2010). 

Untuk meningkatkan daya saing pelaku 
usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 

pemerintah terus berupaya mengarahkan  

pengelolaan UMKM. Salah satu akselerasi yang 

dilakukan pemerintah melalui Kementerian 
Koperasi dan UKM saat ini  adalah gerakan 

"Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas". Gerakan 

ini akan dirumuskan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015 - 2019. Upaya yang dilakukan 

pemerintah ini adalah  adalah agar pelaku 

UMKM siap menghadapi Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) yang saat ini  sudah berlangsung 

berjalan. 

Sektor UMKM naik kelas adalah kinerja 

usaha yang baik dan berkembang, produktivitas 
bertambah, dan daya saingnya meningkat.Semua 

usaha mikro punya potensi sama untuk naik 

kelas ke kategori yang lebih tinggi. Usaha mikro 
bisa naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil 

bisa menjadi usaha menengah, usaha menengah 

bisa naik menjadi usaha besar. Adapun  
indikator UMKM naik kelas, adalah usahanya 

menjadi formal, total penjualan dan aset 

meningkat. Selain itu jumlah pelanggan yang 

dilayani, pajak yang dibayarkannya, dan jumlah 
karyawan meningkat, serta kualitas SDM 

bertambah dan produk yang dijual dan 

dihasilkan berkualitas serta pengelola usaha 
memiliki akses dalam membangun jaringan 

untuk mengembangkan usahanya . 

Indikator lainnya yang mempengaruhi 

kinerja UMKM adalah sistem administrasi usaha 
dan keuangan meningkat. Barang yang 

diproduksi meningkat, terakhir dana yang 

diakses dari perbankan dan pihak steakholders  

juga meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian 

Cipta, Kirya & Sudiarta(2014) Faktor yang 

paling dominan mempengaruhi kinerja UMKM 
di Kabupaten Bangli adalah faktor internal, yang 

meliputi: pemasaran, akses permodalan, 

kemampuan berwirausaha, SDM, pengetahuan 

keuangan dan rencana bisnis. 
Hasil  Wang & wong (2004) banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi perusahaan 

kecil diantaranya adalah pengaruh faktor internal 
dan eksternal (Wang dan Wong,2004). Bisa 

dikatakan keberhasilan tergantung dari 

kemampuan dalam mengelola kedua faktor ini 

melalui analisis faktor lingkungan serta 
pembentukan dan pelaksanaan strategi usaha. 

Terkait dengan faktor eksternal yang 

dapat memengaruhi kinerja  UMKM yang 
Berkaitan dengan aspek lingkungan, Wilkinson 

(2002) menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro 

akan tumbuh bilamana lingkungan 
aturan/kebijakan mendukung, lingkungan makro 

ekonomi dikelola dengan baik, stabil, dan dapat 

diprediksi; informasi yang dapat dipercaya dan 

mudah diakses, dan lingkungan sosial 
mendorong dan menghargai keberhasilan usaha 

tersebut. 

 Sejalan dengan Studi yang dilakukan oleh 
Maupa (2004) faktor eksternal yang 

mempengaruhi kinerja UMKM menunjukkan: 

(1) Karakteristik individu manajer/pemilik, 
karakteristik perusahaan, lingkungan eksternal 

bisnis, dan dampak kebijakan ekonomi dan 

sosial mempunyai pengaruh langsung, positif, 

dan signifikan terhadap strategi bisnis dan 
pertumbuhan usaha; (2) Karakterisitik 

perusahaan, dan dampak kebijakan sosial dan 

ekonomi mempunyai pengaruh langsung yang 
negatif terhadap strategi bisnis; dan (3)Strategi 

bisnis mempunyai pengaruh langsung positif, 

dan signifikan terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 
Batam sebagai kawasan industri dan 

sebagai magnet para pencari kerja memiliki 

peluang usaha tersendiri bagi pengusaha kecil 
seperti UMKM. Peluang bisa dilihat dari jumlah 

penduduk, gaya hidup yang serba praktis dan 

cepat. Persaingan usaha di Batam cukup tinggi 
mengingat jumlah UMKM di batam terus 

bertambah. Tantangan setiap UMKM adalah 

mampu mempertahankan dan menjaga 

keberlangsungan usahanya. Berbicara 
kelangsungan usaha, pelaku UMKM harus bisa 

mempengaruhi faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam berwirausaha. 
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Tuntutan dan keharusan bagi pelaku 

UMKM untuk memperhatikan faktor internaal 

seperti aspek pemasaran, keuangan dan 
operasional. Para pelaku usaha UMKM harus 

mampu untuk mengelola usahanya dengan 

memperhatikan sumberdaya yang ada serta 

mampu mengorganisir aspek-aspek tersebut. 
Pelaku usaha harus memperhatikan faktor 

eksternal yaitu kebijakan ekonomi dan sosial, 

contoh kebijakan ekonomi yang bisa 
teridentifikasi adalah kenaikan harga bahan dan 

material, serta kenaikan harga BBM. Selain 

kebijakan ekonomi pelaku usaha harus 

menghadapi masalah perijinan dan pemenuhan  
standar produk. 

 Faktor eksternal tersebut berpengaruh 

pada kinerja pada faktor internal pelaku usaha, 
seperti penentuan harga pokok produksi dan 

penjualan  juga dipengarauhi oleh harga bahan-

bahan, penentuan harga wajar yang sesuai 
dengan daya beli masyarakat juga menjadi 

prioritas yang harus diperhatikan oleh pelaku 

usaha, sebagau upaya untuk mempertahakan 

keberlangsungan usaha. 
Perlu dilakukan upaya-upaya yang 

mendukung peningkatan kinerja UMKM  yang 

terintegrasi dan tepat sasaran sebagai wujud 
implementasi system ekonomi kerakyatan 

Implementasi ekonomi kerakyatan yang paling 

sesuai saat ini adalah koperasi dan usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM).  

Usaha  mikro kecil menengah (UMKM) 

saat ini juga berkembang di Batam. Keberadaan 

Kota Batam Sebagai Kota Industri dengan 
banyak pekerja memberikan peluang potensial 

untuk berkembangnya usaha mikro kecil 

menengah. Selain potensi pasar para pekerja 
,Batam juga merupakan wilayah perbatasan 

dengan Singapura dan Malaysia. Ada beberapa 

pusat kawasan Industri yang ada banyak potensi 

pasarnya yaitu banyaknya pekerja yang tinggal 
di daerah tersebut seperti di wilayah Kecamatan 

Batam Kota, Kecamatan Batu Aji dan 

Kecamatan Bengkong. Potensi pasar yang besar 
memicu dan menstimulasi para pengusaha untuk 

bisa bersaing memenuhi kebutuhan  konsumen. 

 

1.1.Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh  faktor 

eksternal  terhadap faktor internal Usaha  

Kecil Menengah di Kota Batam 
2. Untuk mengetahui pengaruh   faktor Internal   

terhadap kinerja usaha Kecil menengah di 

Kota Batam 

3. Untuk mengetahui pengaruh   faktor 

Eksternal   terhadap kinerja usaha Kecil 

menengah di Kota Batam 
 

1.2.Rumusan Masalah  

1. Apakah ada pengaruh  faktor eksternal  

terhadap faktor internal Usaha  Kecil 
Menengah di Kota Batam 

2. Apakah ada pengaruh   faktor Internal   

terhadap kinerja usaha Kecil menengah di 
Kota Batam 

3. Apakah ada pengaruh   faktor eksternal    

terhadap kinerja usaha Kecil menengah di 

Kota Batam 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Nilai Kewirausahaan 
Menurut Robbins (2007) menjelaskan 

dalam menjalankan bisnis, nilai mengandung 

unsur pertimbangan yang mengembangkan 
gagasan-gagasan seorang pribadi atau sosial 

lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk 

perilaku atau atau bentuk akhir keberadaan 

perlawanan atau kebaikan. Nilai penting untuk 
dipelajari perilaku organisasi karena nilai 

menjadi dasar untuk memahami sikap dan 

motivasi serta karena nilai mempengaruhi 
persepsi kita.  

Menurut Suhairi (2006) salah satu sumber 

yang unik yang dimiliki sebuah perusahaan skala 

kecil dan menengah adalah nilai kepribadian 
seseorang wirausaha, yakni nilai-nilai 

kepribadian yang melekat pada diri seseorang 

pemilik yang sekaligus juga pimpinan dari 
sebuah perusahaan. Pada umumnya nilai yang 

dianut dalam menjalankan bisnis adalah 

nilainilai kewirausahaan. Suryana, (2006) 
menjelaskan bahwa kewirausahaan 16 

(enterpreneurship) adalah kemampuan kreatif 

dan inovatif yang dijadikan dasar, dan sumber 

daya untuk mencari peluang menuju sukses. 
Menurutnya, proses kreatif hanya dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki kepribadian kreatif 

dan inovatif, yaitu orang yang memiliki jiwa, 
sikap, dan perilaku kewirausahaan, dengan ciri-

ciri; (1) penuh percaya diri, indikatornya adalah 

penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, 
disiplin, bertanggung jawab; (2) memiliki 

inisyatif, indikatornya adalah penuh energi, 

cekatan dalam bertindak, dan aktif; (3) memiliki 

motif berprestasi, indikatornya terdiri atas 
orientasi pada hasil dan wawasan ke depan; (4) 

memiliki jiwa kepemimpinan, indikatornya 
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adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan 

tangguh dalam bertindak; (5) berani mengambil 

resiko dengan penuh perhitungan (menyukai 
tantangan). 

 

2.2. Kinerja Usaha. 
Menurut Madura (2001) menjelaska 

bahwa kinerja bisnis dilihat dari sudut pemilik 

usaha yang menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan memusatkan diri pada dua kriteria 
untuk mengukur kinerja perusahaan: 1) imbalan 

atas penanaman modalnya dan 2) risiko dari 

penanaman modal mereka. Karena strategi bisnis 
yang harus dilaksanakan oleh manajer harus 

ditujukan untuk memuaskan pemilik bisnis. Para 

manajer harus menentukan bagaimana strategi 
bisnis yang bermacam-macam akan 

mempengaruhi imbalan atas penanaman modal 

perusahaan dan resikonya.  

 

2.3. Faktor Internal 
Menurut Pearce dan Robinson dalam 

Elvin (2016) lingkungan internal merupakan 

lingkungan usaha yang ada di organisasi dan 

biasanya memiliki implikasi langsung dan 

spesifik pada usaha tersebut. Faktor internal 
dalam usaha diantaranya, Sumber Daya 

Manusia, Pemasaran, Keuangan, Produksi dan 

Operasi. 
 

2.4. Faktor Eksternal 
Menurut Pearce dan Robinson dalam 

Elvin (2016) lingkungan eksternal merupakan 

keadaan yang terjadi di luar usaha yang 

dijalankan, tetapi ikut memiliki potensi untuk 
mempengaruhi usaha. Faktor eksternal 

diantaranya, Sosial dan Budaya, Persaingan 

Usaha, Lembaga Terkait. 

 

2.5. Usaha Kecil 
Dalam UU RI No. 20 tahun 2008pasal 6. 

disebutkan : 1) Kriteria Usaha Mikro 
adalahsebagai berikut : a) Memiliki kekayaan 

bersih Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha.b) Memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus 

jutarupiah) 2) Kriteria Usaha Kecil 

adalahsebagai berikut :a) Memiliki kekayaan 
bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

jutarupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.b) 

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). 3) Kriteria Usaha Menengah 

adalahsebagai berikut :a) Memiliki kekayaan 
bersih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

jutarupiah) sampai paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 

 

2.5. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6. Hipotesis 

 
1. Variabel  faktor eksternal  berpengaruh  

signifikan terhadap faktor-faktor internal 

Usaha Kecil Menengah 

2. Variabel  faktor Internal  berpengaruh  
signifikan terhadap kinerja usaha kecil 

menengah 

3. Variabel eksternal berpengaruh 
signifikan  terhadap kinerja usaha Mikro 

Kecil (UMK) di Batam 

 

 

3. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan eksplanatori riset. Menurut 
Sugiyono (2008) penelitian kuantitatif adalah 

merupakan sebuah metode penelitian yang 

dilandaskan pada filsafat positivism, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 
 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 

Kinerja 

UMKM 

Kinerja 

UMKM 

548



3.2. Operasionalisasi Variabel 
Penelitian ini terdiri dari  variabel eksogen 

dan  variabel endogen. Adapun variabel tersebut 
adalah 

1. Variabel Eksogen  dalam penelitian ini 

adalah 
a. Faktor Internal (X1) 

b. Faktor eksternl (X2) 

 

2.  Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah 
Kinerja UMKM (Y) 

a. Aspek Keuangan  

b. Aspek SDM 
c. Aspek Teknologi 

d. Aspek Pemasaran 

 
Table 1 Definisi Operasional 

 
No Variabel Dimensi Indikator 

1 Variabel 

eksogen: Faktor 

Internal (X1) 

a.Aspek Sumber Daya 

Manusia 

1) Tingkat 

pendidikan 

formal 

2) Jiwa 

kepemimpinan 

3) Pengalaman/lama 

berusaha 

4) Motivasi, dan 

keterampilan 

  b. Aspek Keuangan 1) Modal sendiri 

2) Modal pinjaman 

3) Tingkat 

keuntungan dan 

4) Membedakan 

pengeluaran 

  c. Aspek 

Teknis&Operasio

nal 

1) Tersedia bahan 

baku 

2) Kapasitas 

produksi 

3) Tersedia 

mesin/peralatan 

4) Teknologi 

modern 

5) pengendalian 

kualitas 

  d.Aspek  

Pasar&Pemasaran 

1) Permintaan pasar 

2) Penetapan harga 

bersaing 

3) Kegiatan promosi 

4) Saluran distribusi 

5) Wilayah 

Pemasaran 

2 Variabel 

eksogen: Faktor 

Esternal (X) 

a.Aspek Kebijakan 

Pemerintah 

1) Akses 

permodalan dan 

pembiayaan 

2) Kegiatan 

pembinaan 

melalui 

3) Peraturan dan 

regulasi yang 

4) Penyiapan lokasi 

usaha 

5) penyediaan 

informas 

  b.Aspek Sosbud & 

Ekonomi 

1) Tingkat 

pendapatan 

2) Tersedianya 

lapangan kerja 

3) Iklim usaha dan 

investasi 

4) Pertumbuhan 

ekonomi 

  c.Aspek Peranan 

Lembaga Terkait 

1) Bantuan 

Permodalan 

2) Bimbingan 

teknis 

3) Monitoring dan 

Evaluasi 

3 Variabel 

Endogen:Kinerja 

Usaha UMKM 

Kinerja Usaha 1) Pertumbuhan 

penjualan 

meningkat 

2) Pertumbuhan 

modal 

meningkat 

3) Penambahan 

tenaga kerja 

setiap tahun 

4) Pertumbuhan 

pasar dan 

pemasaran 

5) keuntungan/lab

a usaha 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel  
Populasi merupakan totalitas dari semua 

objek atau individu yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti 
(Hasan, 2002). Populasi penelitian ini adalah 

pelaku usaha UMKM yang masuk dalam binaan 

Dinas  Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, 

Koperasi, dan UKM Batam. Sampel data 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti (Arikunto, 2002).  

Sampel pada penelitian ini merupakan 
pelaku usaha yang berasal dari 3 kecamatan dan 

masuk dalam data binaan   Dinas. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan  Purposive 
sampling adalah suatu teknik penentuan sampel 

yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, 

pertimbangan yang dimaksud yaitu  

1. Pelaku usaha UMKM dibawah binaan 
Dinas yang dikordinasikan melalui 

kecamatan 

2. Pelaku usaha yang sudah menjalankan 
usahanya lebih dari 3 tahun 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengambangan sampel dari 

Sedarmayanti. Menurut Sudarmayanti dalam Hati 

dkk (2014) 

 

 
  
ni. = 

 

To-t 

  ti 
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Keterangan: 
T  : jumlah waktu 

to  : Jumlah waktu yang direncanakan 

ti  : Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 

kuesioner 
i. : hari= 5 jam waktu yang tersedia 

 

 
n.=  14 hari - 4 hari 

                 30 Menit 

         =  4200-1200 

                30  menit 
         = 100 orang responden 

Menurut  Sudarmayanti dalam Hati dkk (2014) 

 

 

3.4. Metode Analisis  

1. Statistik Deskriptif 
Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta atau 

karakteristik dari suatu keadaan, dalam hal ini 
data yang sudah dikumpulkan kemudian 

diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan 

selanjutnya dirumuskan, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai 
masalah yang diteliti. 

 

2. Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial (sering 

disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas) adalah teknik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel yang 

hasilnya diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono, 2015). Penelitian ini 

menggunakan teknik metode Analisis Jalur 

(Path Analysis). Model Path Analysis 

digunakan untuk menjelaskan pola hubungan 

antar variabel dengan tujuan mengetahui 

pengaruh langsung maupun tidak langsung 

dari seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap variabel terikat (endogen) 
Analisis inferensial menggunakan Analisis 

jalur (Path Analysis) merupakan teknik statistik 

yang digunakan untuk menguji hubungan kausal 
antara dua atau lebih variabel. Analisis jalur 

berbeda dengan teknik analisis regresi lainnya, 

dimana pada analisis jalur memungkinkan 

pengujian dengan menggunakan variabel 
mediating/intervening/perantara (misalnya 

X→ Y → Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.HASIL DAN PEMBAHSAN  

4.1. Deskripsi Responden 

1). Jenis Kelamin 

Tabel 2 Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas 

diperoleh bahwa sebanyak 57% responden 

berjenis kelamin laki-laki dan 43% berjenis 
kelamin perempuan. Bisa disimpulkan bahwa 

laki-laki lebih besar dalam berwirausaha. 

 
2). Tabel 3 Usia Responden 

Tabel 2 Usia Responden 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas 

diperoleh bahwa 1% responden berusia 17-20 

Tahun, 26,5% berusia 21-24 Tahun, 14,3% 

berusia 25-28 Tahun, 9,2% berusia 29-32 
Tahun, 35,7% berusia 33-36 Tahun, 13,3% 

berusia >36 Tahun dan terdapat 2 Responden 

yang tidak memberikan informasi mengenai 
usianya. Bisa dikatakan bahwa para pelaku 

UMKM rata-rata masih usia produktif dan 

masih punya kesempatan untuk bisa 

mengembangkan usahanya. 
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3).Tenaga Kerja Selama 2 Tahun Terakhir 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, dapat 

dilihat bahwa 24% responden memiliki satu 

orang tenaga kerja selama 2 tahun terakhir, 
32% memiliki dua orang tenaga kerja, 19% 

memiliki 3 orang tenaga kerja, 6% memiliki 

empat orang tenaga kerja, 6% memiliki lima 
orang tenaga kerja dan 13% memiliki tenaga 

kerja lebih dari lima orang. 

 
Tabel 4 Tenaga Kerja Selama 2 tahun 

 
 

4) Rata-Rata Masa Kerja Karyawan Responden 

Tabel 5 Masa Kerja Karyawan 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 

bahwa 18,4% rata-rata masa kerja karyawan 
responden kurang dari 1 tahun, 31,6% antara 1 – 

2 tahun, 11,2% selama 3 tahun, 35,7% selama 4 

tahun, 3,1% lebih dari 4 tahun dan 2 orang 

responden tidak memberikan informasi 
mengenai rata-rata masa kerja karyawannya 

 

5). Responden Tergabung dalam Asosiasi 

Tabel 6 Bergabung Asosiasi 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa 27,8% responden tergabung 

dalam asosiasi atau perkumpulan dalam usaha 
mengembangkan bisnisnya dan 72,2% tidak 

tergabung dalam asosiasi serta 3 orang 

responden tidak memberikan informasi 

mengenai hal tersebut 
 

6). Modal 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel, 

diperoleh bahwa 12% responden dalam 

menjalankan usahanya mendapatkan modal dari 
Perbankan 5% dari Koperasi, 2% dari Investor, 

30% dari Keluarga/Teman dan 51% dari 

Tabungan. 
Tabel 7 Modal Usaha 

 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel di 

atas, diperoleh bahwa 12% responden dalam 

menjalankan usahanya mendapatkan modal dari 
Perbankanm 5% dari Koperasi, 2% dari 

Investor, 30% dari Keluarga/Teman dan 51% 

dari Tabungan. 

 

7). Pendidikan   

Tabel 8 Pendidikan 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, 

dapat disimpulkan bahwa 1% responden tidak 

tamat SD, 6,1% tamat SD, 14,1% tamat 

SLTP/MI/Sederajat, 63,6% tamat 
SMU/SMK/Sederajat, 5,1% Diploma, 10% 

Sarjana dan 1 orang tidak memberikan informasi 

mengenai pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 
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4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Variabel Faktor Internal 

a.  Aspek Sumber Daya Manusia 
Berdasarkan  hasil olah data dari 100 

responden  bisa disimpulan   item pertanyaan 

pertama, dengan tingkat pendidikan yang 

responden miliki 0% responden sangat tidak 

mampu mengelola usaha, 0% tidak mampu 

mengelola usaha, 11% cukup mampu 

mengelola usaha, 41% mampu mengelola 

usaha dan 48% sangat mampu mengelola 

usaha.Item pertanyaan ke-2, dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki, 0% responden 

sangat tidak mampu untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

berwirausaha, 0% tidak mampu, 12% cukup 

mampu, 47% mampu dan 41% sangat 

mampu. 

Item pertanyaan ke-3, 1% responden 

sangat tidak mampu mengelola proses bisnis 

usaha agar usahanya berjalan berkelanjutan, 

0% tidak mampu, 14% cukup, 45% mampu 

dan 40% sangat mampu.Item pertanyaan ke-

4, 1,02% responden mampu mengarahkan 

karyawan agar bisa menyelesaikan 

pekerjaanya sesuai dengan prosedur yang 

diterapkan, 1,02% tidak mampu,12,24% 

cukup, 53,06% mampu dan 32,65% sangat 

mampu.Item pertanyaan ke-5, pengalaman 

menekuni usaha yang responden jalankan 

mendorong responden untuk bisa 

mengembangkan usaha yang sejenis 0% 

sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 7% 

cukup, 50% setuju dan 42% sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-6, Pengalaman 

menekuni usaha yang responden jalani 

sekarang  membuat responden mampu 

mengidentifikasi kekurangan, kelebihan dan 

siklus bisnis usahanya, 0% sangat tidak 

setuju, 2,02% tidak setuju, 14,14% cukup, 

45,45% setuju dan 38,38% sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-7, responden memiliki 

motivasi untuk selalu bisa melayani 

pelanggan dengan baik, 0% sangat tidak 

setuju, 0% tidak setuju, 0% cukup, 29,29% 

setuju dan 70,71% sangat setuju. Item 

pertanyaan ke-8, responden memiliki 

motivasi untuk bisa mengembangkan usaha 

agar lebih maju 0% sangat tidak setuju, 0% 

tidak setuju, 3% cukup, 35% setuju dan 62% 

sangat setuju. 
 

b.Aspek Keuangan 

Berdasarkan  hasil olah data dari 100 
responden bisa kesimpulan  dari hasil olah data  

bahwa,  item pertanyaan ke-1, responden 

mengikutsertakan dan memisahkan modal 

sendiri dengan pengelolaan yang baik, 

sebanyak 3% menjawab sangat tidak setuju, 

7% tidak setuju, 14% cukup, 48% setuju 

dan 28% sangat setuju.Item pertanyaan ke-

2. Responden menggunakan modal sendiri 

secara efektif untuk kepentingan 

menjalankan usaha, sebanyak 4% 

menjawab sangat tidak setuju, 4% tidak 

setuju, 14% cukup, 40% setuju, 38% sangat 

setuju. 

Item pertanyaan ke-3, responden 

menggunakan modal pinjaman untuk 

mendirikan atau menjalankan suatu usaha, 

sebanyak 14% menjawab sangat tidak 

setuju, 34% tidak setuju, 19% cukup, 23% 

setuju dan 10% sangat setuju. Item 

pertanyaan ke-4, responden menggunakan 

modal pinjaman secara efektif dalam 

bentuk uang untuk membiayai segala 

keperluan usaha, sebanyak 18% sangat 

tidak setuju, 31% tidak setuju, 19% cukup, 

23% setuju dan 10% sanagt setuju. 

Item pertanyaan ke-5, responden 

melakukan pencatatan setiap transaksi 

pemberian yang dilakukan pelanggan, 

sebanyak 3% sangat tidak setuju, 10% tidak 

setuju, 20% cukup, 33% setuju dan 34% 

sangat setuju.Item pertanyaan ke-6 

responden melakukan pencatatan setiap 

pembelian barang dari suplayer, sebanyak 

2% sangat tidak setuju, 3% tidak setuju, 

21% cukup, 33% setuju dan 41% sangat 

setuju. 

Item pertanyaan ke-7, responden 

mampu membuat dan menyusun laporan 

keuangan setiap akhir periode, sebanyak 

3% sangat tidak setuju, 10% tidak setuju, 

18% cukup, 33% setuju dan 36% sangat 

setuju. Item pertanyaan ke-8, responden 

mampu mengetahui tingkat keuntungan 

atau laba usaha, sebanyak 1,01% sangat 

tidak setuju, 0% tidak setuju, 16,16% 
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cukup, 42,42% setuju dan 40,40% sangat 

setuju. 
 

c.Aspek Teknis dan Operasional 
Berdasarkan  hasil olah data dari 100 

responden  bisa diesimpulan   bahwa responden 

selalu mengupayakan ketersediaan bahan baku 

untuk proses produksi mendapat tanggapan 47% 
sangat setuju dan 47% setuju. Responden selalu 

mengelola dan mengendalikan bahan baku 

untuk kelancaran proses produksi mendapat 

tanggapan, 44% setuju dan 36% sangat 

setuju. 
Responden menyatakan  kapasitas 

produksi usaha responden sudah mencukupi dan 
memadai untuk dijual yang dinyatakan  

sebanyak setuju, 23% cukup, 42% setuju dan 

31% sangat setuju. Responden selalu 

mengupayakan kapasitas produksi agar 
terpenuhi setiap harinya, mendapat tanggapan 

sebanyak 20,20% cukup, 39,39% setuju dan 

39,39% sangat setuju. Responden menyatakan 
perlengkapan produksi selalu ada untuk 

memenuhi kapasitas produksi, sebanyak  setuju 

21% cukup, 34% setuju dan 40% sangat setuju. 

Responden menyatakan  pemeliharaan 
peralatan dan perlengkapan produksi selalu 

dilakukan rutin  agar tidak ada hambatan dalam 

berproduksi, mendapat tanggapan sebnyak  11% 
cukup, 46% setuju dan 39% sangat setuju. 

Responden  selalu melakukan pengendalian 

mutu produksi agar produksi sesuai dengan 
kualitas, mendapat tanggapansebanyak 13,13% 

cukup, 45,45% setuju dan 35,35% sangat setuju. 

Responden selalu melakukan pengendalian mutu 

bahan dan alat untuk produksi agar produksi 
sesuai dengan kualitas, mendapat tanggapan 

sebanyak 16% cukup, 42% setuju dan 38% 

sangat setuju. 
 

d.Aspek Pasar dan Pemasaran 
Berdasarkan  hasil olah data dari 100 

responden bisa dikesimpulan  bahwa responden 

selalu mampu untuk memenuhi permintaan pasar 

atau pelanggan dengan baik mendapat tanggapan  
setuju, 14% cukup, 45% setuju dan 39% sangat 

setuju. Responden selalu mampu memprediksi 

perubahan selera dan minat pelanggan dengan 
baik, sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 

1% tidak setuju, 11% cukup, 53% setuju dan 35% 

sangat setuju. Responden mampu menetapkan 

dan merubah harga yang bersaing untuk menarik 
minat pelanggan untuk membeli, sebanyak1% 

menjawab sangat tidak setuju, 4% tidak setuju, 

19% cukup, 36% setuju dan 40% sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-4, responden menetapkan 
harga yang terjangkau oleh pelanggan, sebanyak 

0% menjawab sangat tidak setuju, 2% tidak 

setuju, 10,10% cukup, 47,47% setuju dan 40,40% 

sangat setuju. 
Responden mengimplementasikan program 

promosi penjualan agar penjualan usaha 

meningkat, mendapat tanggapan sebanyak 2,04% 
menjawab sangat tidak setuju, 9,18% tidak setuju, 

21,43% cukup, 38,78% setuju dan 28,57% sangat 

setuju.Item pertanyaan ke-6, promosi yang 

responden lakukan sudah cukup efektif untuk 
menarik pelanggan, sebanyak 3% menjawab 

sangat tidak setuju, 7% tidak setuju, 28% cukup, 

36% setuju dan 26% sangat setuju.  
Responden melayani dan memperluas 

pemasaran saya melakukan distribusi produk ke 

beberapa tempat, mendapa tanggapan sebanyak  
5% menjawab sangat tidak setuju, 14% tidak 

setuju, 29% cukup, 30% setuju dan 22% sangat 

setuju. Responden selalu berupaya untuk 

memperluas wilayah pemasaran untuk 
meningkatkan target penjualan, sebanyak 3,03% 

menjawab sangat tidak setuju, 10,10% tidak 

setuju, 26,26% cukup, 29,29% setuju dan 31,31% 
sangat setuju. 

 

2.Variable Faktor Eksternal 

Berdasarkan olah data dari 100 

responden  diperoleh kesimpulan bahwa, 

untuk item pertanyaan ke-1, responden 

mudah mendapatkan akses permodalan dan 

biaya untuk meningkatkan kinerja usaha, 

sebanyak 8% menjawab sangat tidak setuju, 

33% menjawab tidak setuju, 27% cukup, 

20% setuju dan 12% sangat setuju. Item 

pertanyaan ke-2, responden mendapat 

informasi dari pihak pemerintah (dinas 

terkait) tentang informasi akses pemodalan 

dan pembiayaan, sebanyak 15% menjawab 

sangat tidak setuju, 28% tidak setuju, 27% 

cukup, 20% setuju dan 10% sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-3, responden 

mendapat informasi dari dinas terkait 

(pemerintah) untuk mengikuti pelatihan dan 

workshop kewirausahaan, sebanyak 19% 

menjawab sangat tidak setuju, 29% tidak 

setuju, 29% cukup, 17% setuju dan 6% 

sangat setuju. Item pertanyaan ke-4, 

responden selalu mengikuti perkembangan 
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pembinaan usaha yang dilakukan 

pemerintah, sebanyak 17,17% menjawab 

sangat tidak setuju, 28,28% tidak setuju, 

30,30% cukup, 16,16% setuju dan 8,08% 

sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-5, responden selalu 

mengikuti perkembangan kebijakan 

ekonomi pemerintah, sebanyak 9% 

menjawab sangat tidak setuju, 26% tidak 

setuju, 31% cukup, 22% setuju dan 12% 

sangat setuju. Item pertanyaan ke-6, 

kebijakan Ekonomi yang ditetapkan 

pemerintah sangat berdampak pada 

perkembangan usaha responden, sebanyak 

9% menjawab sangat tidak setuju, 19% tidak 

setuju, 23% cukup, 26% setuju dan 23% 

sangat setuju. 

 

3. Kinerja UKM 

Berdasarkan olah data dari 100 

responden  diperoleh kesimpulan bahwa, 

untuk item pertanyaan ke-1, volume 

penjualan produk selama 1-2 tahun terkahir 

cukup meningkat, sebnayk 1% responden 

menjawab sangat tidak setuju, 8% tidak 

setuju, 39% cukup, 33% setuju dan 19% 

sangat setuju. Item pertanyaan ke-2 modal 

usaha selama 1-2 tahun terakhir bertambah, 

sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 

7% tidak setuju, 36% cukup, 36% setuju dan 

20% sangat setuju. 

Item pertanyaan ke-3, tenaga kerja 

sudah cukup memadai untuk mengelola 

usaha, sebanyak 2% menjawab sangat tidak 

setuju, 6% tidak setuju, 27% cukup, 42% 

setuju dan 23% sangat setuju.Item 

pertanyaan ke-4, selama 1-2 tahun ini 

pasar/pelanggan bertambah, sebanyak 1% 

menjawab sangat tidak setuju, 5% tidak 

setuju, 25% cukup, 43% setuju dan 26% 

sangat setuju. Item pertanyaan ke-5, selama 

1-2 tahun ini laba dan keuntungan 

bertambah, sebanyak 1% sangat tidak setuju, 

8% tidak setuju, 29% cukup, 35% setuju dan 

27% sangat setuju. 

 

4.3.Hasil Statistik Inferensial  

Dikarenakan skala pengukuran yang 

digunakan adalah Skala Ordinal, maka untuk 

dapat menguji ketiga hipotesis tersebut perlu 

dilakukan peningkatan skala ordinal menjadi 

interval agar operasi matematika dapat 
digunakan (operasi matematika tidak dapat 

diterapkan pada skala nominal dan ordinal). 

Pengingkatan skala dilakukan melalui 

Method of Successive Interval. 

 
Tabel 9 Devinis Variabel Setelah konversi 

Variabel Definisi Simbol 

Faktor 
Internal 

Total nilai skor (nilai interval) 
dari nilai rata-rata item-item 
pertanyaan dimensi Sumber 
Daya Manusia, Aspek 
Keuangan, Aspek Teknis dan 

Operasional serta Aspek  
Pasar dan Pemasaran. 

V1 

Faktor 
Eksternal 

Total nilai skor (nilai interval) 
dari nilai skor (nilai interval) 
item-item pertanyaan Aspek 
Kebijakan Pemerintah 

V2 

Kinerja 
UKM 

Total nilai skor (nilai interval) 

dari nilai skor (nilai interval) 
item-item pertanyaan Kinerja 
UKM 

V3 

 

1. Hasil Analisis Jalur (Path analysis)  

Analisis inferensial menggunakan 

Analisis jalur (Path Analysis) merupakan 

teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji hubungan kausal antara dua atau 

lebih variabel. Analisis jalur berbeda 

dengan teknik analisis regresi lainnya, 

dimana pada analisis jalur memungkinkan 

pengujian dengan menggunakan variabel 

mediating/intervening/perantara (misalnya 

X→ Y → Z) 

Analisis data dilakukan melalui 

analisis jalur (path analysis) dengan 

bantuan software LISREL 8.80 (Student). 

Langkah analisis dan hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Konseptualisasi Model 

Berdasarkan hipotesis yang akan 

diuji, seperti yang telah disebutkan pada 

definisi variabel penelitian maka diagram 

jalur (path diagram) dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2 persamaan structural 

 

b.Identifikasi Parameter 
Dengan p (banyaknya variabel penelitian) 

adalah 3 (Internal, Eksternal dan Kinerja) dan t 

(banyaknya parameter yang ditaksir) adalah 6 

(3 koefisien jalur, 2 eror dan 1 varians) maka 
identifikasi model dapat dihitung melalui 

degrees of freedom sebagai berikut : 

1

2

3 1
3 6

2

0

p
df p t

   
   

  

   
   

  

  
Berdasarkan hasil perhitungan df di atas 

dapat dilihat bahwa nilainya sudah memenuhi 

syarat perlu identifikasi model yaitu df ≥ 0. 

 

c.Penaksiran Parameter 

Metode penaksiran yang digunakan 

adalah metode Maximum Likelihood dan 

dihitung menggunakan bantuan software 
LISREL 8.80  dengan sintak sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

Hasil penaksiran parameter yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 
Gambar 3 Hasil Penaksiran 

 

Sehingga dapat dituliskan persamaan 

strukturalnya sebagai berikut : 
V1 = 0,28 V2 + 0,92 

V3 = 0,49 V1 + 0,1 V2 + 0,72 

 

d. Pengujian Kecocokan Model 

Uji kecocokan model terbagi menjadi 2 
(dua) yaitu uji model secara keseluruhan dan uji 

model struktural. Hasilnya sebagai berikut : 

 

1) Uji Model Secara Keseluruhan 
H0 : Model fit 

H1 : Model tidak fit 

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 
5% (0,05) 

Statistik uji yang digunakan adalah Chi-

Square dan RMSEA (nilai dapat dilihat 

pada output penaksiran parameter) 
berdasarkan output LISREL sebagai 

berikut : 

 

 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan : 

Statistik 

Uji 

p-value Nilai 

Kritis 

Kesimpulan 

Chi-

Square 

1,00 >0,05 Model fit 

RMSEA 0,00 <0,06 Model fit 

 

Goodness of Fit Statistics 

 

Degrees of Freedom = 0 

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0(P = 1.00) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 

= 0.0 (P = 1.00) 

 

The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 

Observed Variables 

INTERNAL EKSTERNAL KINERJA 

Correlations Matrix 

1   

0.276409849 1  

0.5154966 0.236017421 1 

Sample Size=100 

Relationships 

INTERNAL=EKSTERNAL 

KINERJA=INTERNAL EKSTERNAL 

Path Diagram 

Lisrel Output SS SC EF 

End of Problem 

V1 

V2 

V3 

P31 

P32 

P21 

ε3 

ε1 
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2)..Uji Model Struktural  

Output (T-Values) yang digunakan 

untuk menguji model struktural adalah 

sebagai berikut: 
 

 
Gambar 4 Output (T Values) Model Struktural 
 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan Kriteria :  
a. Tolak hipotesis nol jika t hitung >1,96 

atau – t hitung <  - 1,96  
b. Terima hipotesis nol jika – 1,96 < t 

hitung < 1,96 
 

1) Hipotesis 1 (Faktor Eksternal berpengaruh 
signifikan terhadap faktor Internal) 

H0 : p21 = 0 (Faktor Eksternal tidak berpengaruh 

terhadap faktor Internal) 
H1 : p21 ≠ 0 (Faktor Eksternal berpengaruh 

terhadap faktor Internal) 

Taraf signifikansi 5% (0,05) 
Statistik Uji : 

 
21

21

ˆ
2, 85

ˆ

p
t

se p
 

 
 Kriteria :  
a) Tolak hipotesis nol jika t hitung >1,96 

atau – t hitung <  - 1,96  
b) Terima hipotesis nol jika – 1,96 < t 

hitung < 1,96  
Kesimpulan : 

t hitung > 1,96 sehingga H0 ditolak, artinya 
faktor Eksternal berpengaruh terhadap 
faktor internal 

 
2).Hipotesis 2 (Faktor Internal berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja UKM) 

H0 : p31 = 0 (Faktor Internal tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja 

UKM) 

H1 : p31 ≠ 0 (Faktor Internal berpengaruh 

terhadap Kinerja UKM) 

Taraf signifikansi 5% (0,05) 

Statistik Uji : 

 
31

31

ˆ
5, 45

ˆ

p
t

se p
   

Kriteria :  
a. Tolak hipotesis nol jika t hitung >1,96 

atau – t hitung <  - 1,96  
b. Terima hipotesis nol jika – 1,96 < t hitung 

< 1,96  
Kesimpulan : 

t hitung > 1,96 sehingga H0 ditolak, 
artinya faktor Internal berpengaruh 
terhadap Kinerja UKM 
 

3). Hipotesis 3 (Faktor Eksternal berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja UKM) 
H0 : p32 = 0 (Faktor Eksternal tidak 

berpengaruh terhadap 

Kinerja UKM) 
H1 : p32 ≠ 0 (Faktor Eksternal berpengaruh 

terhadap Kinerja UKM) 

Taraf signifikansi 5% (0,05) 

Statistik Uji : 

 
31

31

ˆ
1,13

ˆ

p
t

se p
   

Kriteria :  
a. Tolak hipotesis nol jika t hitung >1,96 

atau – t hitung <  - 1,96  

b. Terima hipotesis nol jika – 1,96 < t 

hitung < 1,96  
 

Kesimpulan : 

t hitung  berada pada interval -1,96 – 1,96  
sehingga H0 diterima, artinya faktor 

Eksternal tidak berpengaruh langsung 

terhadap Kinerja UKM. 

 

3. Besar Pengaruh 
Untuk mengetahui besar pengaruh 

(langsung dan tidak langsung) dari faktor 
Internal dan Eksternal terhadap Kinerja 

UKM dapat dilihat pada output berikut : 
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 Berdasarkan output di atas dapat 
disimpulkan bahwa : 

1. Total Pengaruh dari faktor Internal terhadap 

Kinerja UKM sebesar 0,49 

2. Total Pengaruh dari faktor Eksternal 
terhadap Kinerja UKM adalah 0,24 dengan 

pengaruh langsung sebesar 0,1 (tidak 

signifikan) dan pengaruh tidak langsung 
yaitu melalui faktor Internal sebesar 0,13. 

 

4.4. Pembahasan 
Dari segi keuangan, dengan modal yang 

dimiliki secara pribadi wirausaha mampu 

menstabilkan kegiatan operasional dan arus 

pemasukan dan pengeluaran untuk menstabilkan 
perekonomian usaha. Seperti pendapat Hati SW 

dan Ningrum (2015) bahwa untuk meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan harus bisa 
meningkatkan profitabilitas yaitu dengan 

menekan biaya usaha dan pengelolaan modal 

yang efisien. Hal ini juga ditunjukkan pelaku 

usaha  melalui jawaban kuesioner pada indikator 
profitability (keuntungan) yaitu pada poin 

keuntungan yang didapatkan oleh wirausaha 

cenderung meningkat. Wirausaha juga mampu 
mengendalikan bahan baku usaha dan 

menggunakan alat produksi yang mampu 

memenuhi kebutuhan produksi setiap harinya.  
Pada Aspek Teknis dan Operasional 

responden mamapu mengelola dan 

mengendalikan bahan baku untuk 

kelancaran proses produksi, untuk 

menunjang produksi dan teknis pengusaha 

juga melakukan pemeliharaan peralatan 

danperlengkapan produksi selalu responden 

lakukan rutin agar tidak ada hambatan dalam 

berproduksi. Untuk menjaga kelangsungan 

produksi pengusaha juga berusaha menjaga 

hubungan dan komunikasi dengan supplier. 

Sesuai dengan  pendapat Hati dan Nisa 

(2016) untuk penggunaan sumberdaya 

terpadu dalam penyedian bahan baku dalam 

proses produksi pengusaha harus mampu 

menentukan supplier utama dan supplier 

cadangan. 
Berdasarkan tanggapan pengusaha dalam hal 

ini adalah responden, bahwa kegiatan pemasaran 

yang baik, seperti promosi dan saluran distribusi, 
penggunaan modal dan pengelolaan keuangan, 

kemudahan memperoleh bahan baku dan 

kelancaran proses produksi yang baik akan 

mendukung kelancaran usaha yang pada 
akhirnya akan membuat kinerja wirausaha 

semakin baik.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Munizu (2010) yang menyatakan 

bahwa faktor-faktor internal yang terdiri dari 

sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek 
produksi dan operasi, dan aspek pemasaran 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja usaha.   

 
5.KESIMPULAN 

 

5.1. Simpulan 
Kesimpulan faktor –faktor yang 

mempengaruhi kinerja UMKM di Batam adalah 
sebagai berikut: 

1.  Tanggapan responden mengenai 

dimensi aspek sumber daya manusia 
sudah sangat memadai 

2.  Tanggapan responden terhadap dimensi 

aspek Keuangan sudah memadai 
memadai. 

3.  Tanggapan  responden mengenai aspek 

teknis dan operasional  sudah memadai 

4.  Tanggapan  responden mengenai aspek 
pemasaran  sudah memadai 

5.  Tanggapan  responden mengenai aspek 

pemasaran  sudah memadai 
6.  Tanggapan  responden mengenai aspek 

kebijakan pemerintah 

7.  Faktor Eksternal berpengaruh terhadap 
faktor internal 

Standardized Total and Indirect 

Effects 

 

    Standardized Total Effects of X 

on Y     

 

            EKSTERNA    

            -------- 

 INTERNAL       0.28 

  KINERJA       0.24 

 

         Standardized Indirect 

Effects of X on Y      

 

            EKSTERNA    

            -------- 

 INTERNAL        - - 

  KINERJA       0.13 

 

 Standardized Total Effects of Y on 

Y     

 

            INTERNAL    KINERJA    

            --------   -------- 

 INTERNAL        - -        - - 

  KINERJA       0.49        - - 
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8.  Faktor Internal berpengaruh terhadap 

Kinerja UKM 

9. Faktor Eksternal tidak berpengaruh 

langsung terhadap Kinerja UKM. 
 

5.2. Saran 

1. Pengusaha bisa lebih intensif dalam 

mengikuti perkembangan informasi 

eksternal seperti perkembangan kebijakan 
ekonomi yang bisa berimplikasi dan 

berdampak pada  kenaikan harga-harga 

barang dan bahan baku untuk proses 
produksi 

2. Pengusaha harus lebih aktif mengikuti 

perkembangan informasi dari Dinas terkait 
bisa mengikuti pelatihan dan workshop 

yang diadakan oleh pemerintah agar bisa 

memperoleh ilmu dan pengetahuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan 
kinerja usahanya. Diharapkan pengusaha 

bisa membangun komunikasi dan 

hubungan dengan Dinas agar pengusaha 
bisa mendapatkan informasi akses 

permodalan.  

3.   Untuk mengembangkan jaringan bisnisnya 

pengelola atau pemilik masuk dalam 
asosiasi atau komunitas kewirausahaan 

agar ada motivasi dan bisa terjalin 

kerjasama untuk pengembangan usahanya. 
5. Pengusaha harus selalu memprogres 

kegiatan pemasarannya agar selalu ada 

progress penjualan dan bisa memposisikan 
produknya di pangsa pasarnya. 
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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan, leveragedan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Pertumbuhan perusahaan 

diproksikan dengan perbandingan total asset tahun ini dengan total asset tahun kemarin. Leverage diproksikan 

dengan perbandingan total kewajiban degan total equity yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan 

dengan logaritma total asset. Kinerja keuangan perusahaan diproksikan dengan return on assets (ROA) dan return 

on equity (ROE). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan non keuangan di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 22 perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dan memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan hasil yang sama ditunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan serta leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menambah literatur penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada 

perusahaan non keuangan, maka penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi lain untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. 

Keywords: Pertumbuhan perusahaan, leverage, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of corporate growth, leverage and company size on performance in 

non-financial companies listed on the IDX period 2011-2015. The company's growth is projected by comparison of 

total assets this year with total assets last year. Leverage is proxied by the ratio of total liabilities to total equity 

owned by the company. Company size is proxied by total asset logarithm. The company's financial performance is 

proxied with return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The data used are secondary data in the form of 

annual reports of non-financial companies in Indonesia. This study was conducted on 22 non-financial companies 

in Indonesia Stock Exchange. Sampling technique using purposive sampling and meet the criteria of sample. The 

analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The results showed that the company's 

growth has a positive effect on the financial performance of the same results indicated firm size has a positive effect 

on financial performance and leverage have a negative effect on financial performance. The results shows that the 

company’s growth has a positive effect on the financial performance, the same result indicates the firm's negative 

effect to financial performance and leverage hasa negative effect to financial performance. This study is expected to 

add to the research  literature of factors which affect financial performance in non-financial companies, then further 

research is recommended to use another proxy to measure the company's financial performance. 

Keywords: Firm growth, leverage, financial performance and firm size. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu 

ingin memaksimalkan kekayaan bagi pemegang 

saham atau pemilik perusahaan [3]. Tujuan tersebut 

harus dipenuhi oleh manajemen keuangan dengan 

cara mengurangi biaya[18] dan meningkatkan 

profitabilitas. Dibutuhkan manajemen keuangan yang 

cukup handal dalam mengolah segala biaya dan 

meningkatkan profitabilitas. Di sini peran manajer 

dibutuhkan, sebelum mengambil keputusan manajer 

harus terlebih dahulu mengevaluasi kinerja di segala 

aspek, terutama aspek keuangan.  

Evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan 

pihak manajemen selalu menggambarkan kondisi 

perusahaan yang terjadi tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan pasar, penjualan, penurunan biaya, serta 

meningkatnya kepuasan pelanggan merupakan 

kondisi-kondisi yang menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan dalam kondisi baik. Kinerja keuangan 

biasa diukur dengan rasio profitabilitas dengan kata 

lain return on assets (ROA) dapat menjadi salah satu 

indikator tolak ukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan [20]. 

Kinerja keuangan selalu dievaluasi setiap tahunnya 

agar menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan 

dalam mengoperasikan perusahaan di masa depan. 

Pengambilan keputusan manajemen meliputi 

pembelian aset, pembelian persediaan serta keputusan 

untuk berhutang kepada debitur. 

Perusahaan dapat memutuskan ingin berhutang 

kepada pihak dalam ataupun pihak luar. Menurut  

Riyanto  [15],  sumber  dana  perusahaan  bisa  berasal  

dari berkurangnya  aktiva  tetap,  bertambahnya  setiap  

jenis  utang,  bertambahnya modal,  berkurangnya  

aktiva  lancar  selain  kas  dan  adanya  keuntungan  

operasi perusahaan. Apabila kebutuhan dana sudah 

sangat banyak karena pertumbuhan perusahaan, maka 

perlu dipertimbangkan untuk menggunakan 

pendanaan yang berasal  dari  luar  yaitu  utang  (debt  

financing)  yang  digambarkan  dari bertambahnya 

setiap jenis utang pada laporan keuangan di bagian 

neraca. 

Pada tahun 2013-2014 banyak perusahaan dari 

emerging market seperti Indonesia terkena dampak 

dari Tapering Off yaitu pemangkasan stimulus yang 

dilakukan oleh Bank Central Amerika Serikat. 

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 23 Desember 

2013 kebijakan yang dibuat oleh Bank Central AS 

beberapa waktu lalu memberikan dampak, selain 

menekan pasar keuangan Indonesia juga memberikan 

sinyal yang baik terhadap perdagangan di emerging 

market. Emerging market dapat menyerap kebutuhan 

impor dari AS. Hal ini berdampak positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang go public 

walaupun tidak semua sektor. Keputusan pendanaan 

dari pihak luar dengan cara berhutang kepada investor 

atau bank dapat memberikan pengaruh yang baik dan 

buruk terhadap kinerja perusahaan. Ini menjadi hal 

yang sangat penting untuk dipertimbangkan bagi 

pihak manajemen dalam pengambilan keputusan 

untuk berhutang. Untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan membayar hutang tersebut maka harus 

dilakukan analisis keuangan perusahaan dengan 

menggunakan konsep leverage. Dari Hasil 

perhitungan leverage pihak manajemen dapat 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi 

utang-utang yang akan diambil. Pada penelitian [2], 

struktur modal yang dihitung menggunakan leverage 

menghasilkan hubungan yang positif dengan kinerja 

keuangan perusahaan, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ludijanto et al. [11], 

berbeda dengan penelitian Soon dan Razak [19], yang 

menemukan leverage mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Selain leverage, indikator lain untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan. 

Perusahaan yang besar lebih diminati daripada 

perusahaan kecil sehingga pertumbuhan perusahaan 

sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan size. Pertumbuhan 

perusahaan yang cepat maka menunjukan semakin 

besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Pertumbuhan 

yang lebih efektif dapat diukur dengan cara 

membandingkan total assets sekarang dengan total 

assets tahun lalu [1], jika ada perubahan secara 

signifikan maka telah terjadi pertumbuhan yang cukup 

baik di perusahaan tersebut. Beberapa penelitian telah 

dilakukan terkait dengan pengaruh pertumbuhan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, antara 
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lainYammessri [20]; Headd dan kirchoff [6]; Abbasi 

dan Malik [1] menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif antara pertumbuhan perusahaan dengan kinerja 

keuangan yang diukur dengan return on assets (ROA), 

sedangkan Rifai et al. [15] menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara pertumbuhan perusahaan 

dengan kinerja keuangan perusahaan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Agency Theory 

Teori keagenan membahas adanya hubungan agency 

yaitu hubungan mengenai pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh 

manajer [13]. Brigham dan Houston [3] 

mengungkapkan bahwa manajer memiliki tujuan 

pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. Sebagai agen dari 

pemilik, manajemen seharusnya bertindak untuk 

kemakmuran pemilik yaitu pemegang saham, namun 

karena resiko yang kemungkinan akan diterima oleh 

manajemen, maka mereka dalam pengambilan 

keputusan juga mempertimbangkan kepentingannya. 

Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan 

masalah-masalah keagenan (agency problem). 

 

2.2. Pecking Order Theory 

Pecking order theory adalah sebuah hierarki 

pendanaan yang dimulai dari laba ditahan, yang 

diikuti dengan pendanaan utang dan dan akhirnya 

pendanaan eksternal modal [4]. Hal ini berarti bahwa 

jika suatu perusahaan ingin mendanai sebuah proyek 

atau investasi baru maka pertama kali mereka akan 

menggunakan laba ditahan. Jika pendanaan internal 

tidak cukup untuk menghasilkan kas, maka 

perusahaan akan melakukan pendanaan eksternal 

melalui utang. Pilihan yang terakhir adalah dengan 

menerbitkan saham baru. 

Asumsi pecking order theory oleh Brealey dan Myers 

[12] adalah perusahaan lebih menyukai pendanaan 

internal, perusahaan berusaha menyesuaikan rasio 

pembagian dividen dengan kesempatan investasi, 

pembayaran dividen yang cenderung konstan dan 

fluktuasi laba mengakibatkan dana internal kadang 

berlebih ataupun kurang untuk berinvestasi, apabila 

pendanaan eksternal diperlukan perusahaan akan 

memilih menerbitkan sekuritas yang paling aman 

yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi modal 

sendiri dan akhirnya menerbitkan saham baru. 

Pecking Order Theory berdasarkan adanya informasi 

asimetri, yaitu situasi dimana pihak manajemen 

mempunyai informasi yang lebih banyak tentang 

perusahaan daripada pemilik modal yang akan 

mempengaruhi pemilihan keputusan antara 

penggunaan dana internal atau dana eksternal [5].  

2.3. Pertumbuhan Perusahaan 

Pasar Pertumbuhan perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. 

Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi 

olehbeberapa faktor, yaitu faktor eksternal, internal, 

dan pengaruh iklim industrilokal. Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya 

dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas 

sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi 

biaya keagenan (agency cost) antarapemegang saham 

dengan manajemen perusahaan, sebaliknya 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 

sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber 

pembiayaannya karena penggunaan hutang akan 

mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga 

secara teratur. 

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan 

beberapa cara, misalnya dengan melihat pertumbuhan 

penjualannya. Pengukuran ini hanya dapat melihat 

pertumbuhan perusahaan dari aspek pemasaran 

perusahaan saja. Pertumbuhan perusahaan dapat 

diukur dengan beberapa cara, misalnya dengan 

melihat pertumbuhan penjualannya. Pengukuran ini 

hanya dapat melihat pertumbuhan perusahaan dari 

aspek pemasaran perusahaan saja.dikatakan efisien 

dalam bentuk yang lemah adalah apabila harga saham 

atau sekuritas saat ini mencerminkan secara penuh 

(fully reflect) informasi masa lalu. Informasi 

dikatakan masa lalu jika informasi tersebut sudah 

terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini sangat 

berkaitan dengan teori langkah acak (random walk 

theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak 

dapat dihubungkan dengan nilai yang sekarang. 
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Dengan begini nilai-nilai di masa lalu tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi harga sekarang. 

2.4. Leverage 

Menurut Kasmir [10] leverage ratio merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Tingginya 

tingkat leverage mengindikasikan tingginya tingkat 

utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas 

perusahaan, demikian juga sebaliknya. Rendahnya 

tingkat leverage mengindikasikan rendahnya tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap penggunaan 

sumber dana eksternal untuk membiayai aktivitas 

perusahaan. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan. 

2.5. Kinerja keuangan perusahaan 

Pasar Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal 

yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi 

efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang 

telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. 

Menurut IAI [7] kinerja keuangan adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan 

sumberdaya yang dimilikinya. Dari pengertian diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan 

adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh 

perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat 

melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan baik perusahaan dengan 

mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendaptan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio 

ini menunjukan efisiensi perusahaan. 

2.6. Ukuran Perusahaan 

Secara umum, ukuran perusahaan (firm size) 

dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan [17], sementara itu kita 

dapat melihat besar kecilnya suatu perusahaan itu 

dengan melihat equity, nilai penjualan, atau total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan [15]. Diantara ketiga 

alat ukur tersebut, total aset adalah alat yang paling 

sering digunakan sesuai dengan pernyataan Sembiring 

[17] bahwa “aset merupakan tolak ukur besaran atau 

skala suatu perusahaan”. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel 

independen dan variabel dependen yaitu pertumbuhan 

perusahaan, leverage dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan 

sebagai variabel dependen. Ringkasan hasil uji 

statistik dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Statistik 

 

 

 

 

Sumber: diolah sendiri 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan  

Berdasarkan pengujian Eviews variabel pertumbuhan 

perusahaan mempunyai nilai sig 0.0217 dan memiliki 

nilai t-Statistic sebesar 1,243020, maka ini 

menunjukkan bahwa H1 terdukung sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1 

terdukung, yaitu pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abbasi dan Malik [1]  

yang menyatakan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Adanya pengaruh tersebut berarti besar 

atau kecilnya pertumbuhan suatu perusahaan akan 
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berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal 

tersebut menunjukan pertumbuhan perusahaan 

menjadi tren atau tolak ukur suatu perusahaan 

memiliki kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Headd & Kirchhoff [6] serta rifai et al [15] yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan didasari dengan nilai 

penjualan dan total aset dapat menjelaskan dan 

memprediksi profitabilitas atau kinerja keuangan 

perusahaan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan 

tinggi rendahnya nilai penjualan dan besar kecilnya 

total asset akan terus berubah-ubah setiap tahunnya 

dan mempengaruhi kinerja keuangan yang dicapai 

perusahaan. Peneliti melihat bahwa selama periode 

penelitian 2011-2015 pertumbuhan perusahaan non 

keuangan relatif cukup besar sehingga dapat 

meningkatkan profit dan kinerja menjadi lebih baik. 

 

Pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan 

perusahaan  

Pengujian Eviews variabel Leverage mempunyai nilai 

sig 0,02817 dan memiliki nilai t-statistic sebesar 

-1.081840, maka ini menunjukkan bahwa H2 

terdukung sehingga dapat disimpulkan bahwa 

leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

H2 terdukung, yaitu leverage berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soon 

dan Razak [19]  serta Isbanah [8]  yang menyatakan 

leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Adanya pengaruh negatif 

berarti semakin tinggi utang perusahaan maka kinerja 

keuangan perusahaan akan semakin menurun. 

Perusahaan yang memiliki utang yang banyak akan 

memberikan resiko yang buruk kepada kinerja 

keuangan perusahaan dan membuat kemampuan 

perusahaan menurun dalam memenuhi kewajiban 

perusahaan [2]. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan 

Oktaviani [5] yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan  

Berdasarkan tabel di atas variabel ukuran perusahaan 

mempunyai nilai sig 0.0329 dan memiliki nilai 

t-Statistic sebesar 2.167452, maka ini menunjukkan 

bahwa H3 terdukung sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

H3 terdukung, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Abbasi dan Malik [1] yang menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan, sedangkan hasil penelitian penelitian yang 

dilakukan oleh rauch et al [14] yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahan. Hal ini 

menunjukan bahwa besarnya ukuran perusahaan dapat 

menjadi jaminan kinerja keuangan perusahaan yang 

baik. Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

mencerminkan baik atau buruknya kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 

diantaranya adalah terdapat pengaruh antara 

pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat menjadi 

tolak ukur dari kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Tinggi rendahnya total asset perusahaan dapat 

menjelaskan dan memprediksi kinerja perusahaan. 

Hal ini dikarenakan total asset yang dimiliki 

perusahaan berkontribusi secara langsung terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh leverage 

terhadap kinerja keuangan perusahaan  

Hasil berikutnya terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan antara leverage dan kinerja keuangan 

perusahaan. Hal tersebut berarti semakin tinggi utang 

yang dimiliki oleh perusahaan maka akan beresiko 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang semakin 

menurun, sehingga perusahaan yang memiliki total 

kewajiban yang banyak kemungkinan akan 
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mengalami kinerja keuangan yang buruk sehingga 

sulit untuk membayar kewajiban perusahaan. 

Terakhir, hasil dari penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh antara ukuran perusahaan dan kinerja 

keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya 

ukuran perusahaan dapat menjadi tolak ukur kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 

dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

hal ini dikarenakan total asset didalamnya terdapat 

peningkatan penjualan produk atau jasa setiap 

tahunnya. Jika pasar banyak menginginkan produk 

atau jasa yang dijual oleh perusahaan maka 

perusahaan harus menyediakan asset yang banyak, 

sebaliknya jika permintaan pasar lesu perusahaan 

tidak akan menambah asetnya bahkan akan menjual 

asetnya untuk menjaga kontinuitas perusahaan. 
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif 

terhadap kinerja perusahaan. Karakteristik eksekutif diukur menggunakan level pendidikan. Kompensasi 

eksekutif diukur menggunakan kompensasi kas. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana serta uji parsial (uji 

statistik t). Hasil penelitian menemukan karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini tidak menganalisis faktor kompensasi eksekutif secara 

dalam yang hanya menggunakan data total kompensasi eksekutif. Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi 
yang disajikan oleh perusahaan pada setiap annual report. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah proksi 

maupun variabel independen lainnya yang diduga berpengaruh dalam menaikkan kinerja perusahaan, 

memperluas sektor perusahaan sehingga hasil penelitan tidak hanya memiliki implikasi untuk sektor perbankan 

saja tetapi juga memiliki implikasi untuk perusahaan lainnya di sektor yang berbeda, dan memperhitungkan 

ukuran perusahaan dan melihat pengaruhnya terhadap hasil penelitian selanjutnya. 

 

Kata Kunci: kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, kinerja perusahaan, level pendidikan, Tobin’s Q. 

  

Abstract - This study aims to analyze the influence of executive characteristics and executive compensation on 

firm performance. The characteristics of executives are measured using the level of education. Executive 

compensation is measured using cash compensation. This study examines a sample is banking company listed in 

Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2011-2015. Sampling method using purposive sampling technique. The 
analysis tool used is simple linear regression analysis and partial test (t statistic test). The results of this study 

shows that executive characteristics and executive compensation has significant positive effect on firm 

performance. This study does not analyze executive compensation factors deeply using only the executive 

compensation total data. This is due to the limited information presented by the company in each annual report. 

Future research is expected to increase the proxy and other independent variables that are expected to impact in 

raising the firm performance, expanding the corporate sector so that the results of the research not only have 

implications for the banking sector but also have implications for other companies in different sectors, and take 

into account the size of the company and see its impact to the results of future research. 

 

Keywords: executive compensation, executive characteristics, firm performance, education level, Tobin’s Q. 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Dunia perbankan bukan merupakan istilah 

asing lagi di tengah kehidupan masyarakat saat ini, 

terutama yang tinggal di perkotaan. Banyak diantara 

masyarakat yang sudah menggunakan layanan 

perbankan untuk keperluan sehari-hari seperti: 

melakukan penyimpanan giro, tabungan maupun 

deposito, kredit investasi, dan modal kerja. Bank juga 

memberikan jasa pelayanan lain seperti: pembayaran 
pajak, pembayaran air, listrik dan telepon, pembayaran  

uang sekolah, dan sebagainya. Jasa yang diberikan 

oleh perusahaan perbankan mempermudah masyarakat 

untuk memenuhi suatu kebutuhan. Usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 

lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana  

 

merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan 

kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah 

merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas [5]. 

Indikator keberhasilan bagi perusahaan perbankan 

dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kinerja dan 

sikap profesionalisme yang dimiliki oleh seorang 

pimpinan eksekutif. Eksekutif perusahaan merupakan 

pihak yang paling berperan dalam menentukan 

kebijakan atau membuat suatu keputusan yang 

menunjang kesejahteraan perusahaan. Eksekutif pada 
perusahaan terdiri atas CFO (Chief Financial Officer), 

CEO (Chief Executive Officer), dan Top Executive 

lainnya.  

Menurut pandangan Upper echelons theory 

terdapat beberapa karakteristik individu yaitu: umur, 

pendidikan, masa kerja, dan gender  yang 

menghubungkan karakteristik tersebut dengan kinerja 
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suatu organisasi atau perusahaan [3]. Perusahaan 

memberikan kompensasi untuk memotivasi 

manajemen eksekutif dalam bertindak untuk 

memaksimalkan kinerja perusahaan. Kompensasi yang 

akan diberikan kepada manajemen eksekutif bertujuan 

agar dapat melakukan aktivitas operasi perusahaan 

secara efisien, seperti bagaimana hasil dari kinerja 

manajerial itu sendiri. Secara garis besar ada dua 

macam kompensasi yang dapat diberikan yaitu 

kompensasi finansial dan non finansial [5]. 

Kompensasi finansial dapat diberikan berupa gaji dan 
bonus, sedangkan kompensasi non finansial dapat 

diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan seperti 

tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua serta fasilitas 

kesejahteraan lainnya. 

Penelitian ini berjudul pengaruh karakteristik 

eksekutif dan kompensasi eksekutif terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merupakan 

pengembangan dari dua penelitian yaitu mengenai 

hubungan CEO & karakteristik pimpinan dengan 

kinerja perusahaan dan mengenai pengaruh 
kompensasi manajemen eksekutif terhadap kinerja 

perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

intervening. Penelitian ini menggabungkan dua 

variabel independen yaitu karakteristik eksekutif dan 

kompensasi eksekutif [10] [15]. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel sektor 

perbankan karena kinerja sektor perbankan yang 

relatif meningkat di tengah gejolak ekonomi global 

saat ini [16]. Berdasarkan data yang dirilis setiap 

tahun oleh Majalah Forbes (2015) terdapat 7 
Perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam daftar 

Global 2000 Companies 2015 yaitu sebuah daftar 

yang memuat 2000 Perusahaan terbesar diseluruh 

dunia berdasarkan jumlah aset, laba, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar. Dari 7 Perusahaan Indonesia 

tersebut terdapat 4 perusahaan yang bergerak di 

perbankan. Perusahaan perbankan Indonesia juga telah 

mengungkapkan data tentang besaran kompensasi 

yang diterima oleh para eksekutifnya. Pengukuran 

kinerja perusahaan pada penelitian ini menggunakan 

Tobin’s Q, karena pada umumnya penelitian terdahulu 

lebih banyak mengukur kinerja perusahaan dengan 
ROA, ROE, ROI, sales growth, dan sebagainya. 

Dalam menentukan karakteristik eksekutif penelitian 

ini menggunakan proksi yang berbeda pula yaitu 

menggunakan proksi level pendidikan, karena 

merupakan saran untuk riset mendatang [10]. 

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

pengaruh karakteristik eksekutif dan kompensasi 
eksekutif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik 

eksekutif dan kompensasi eksekutif terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian ini 

secara khusus adalah untuk memberikan bukti empiris 

pengaruh karakteristik eksekutif (level pendidikan) 

terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh kompensasi 

eksekutif (kompensasi kas) terhadap kinerja 

perusahaan. 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dengan metode 

cross section. Obyek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015.  Variabel yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah karakteristik eksekutif 

(X1), kompensasi eksekutif (X2), dan kinerja 

perusahaan (Y). Variabel karakteristik eksekutif (X1) 
pada penelitian ini diukur menggunakan level 

pendidikan. Level pendidikan dipilih karena 

merupakan saran untuk riset mendatang [10]. 

Kompensasi eksekutif (X2) merupakan segala bentuk 

pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 

karyawan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas 

kontribusi mereka terhadap perusahaan [1]. Dalam 

penelitian ini kompensasi dihitung dengan 

menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh 

eksekutif selama setahun. Kinerja perusahaan (Y) 

merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, visi dan misi perusahaan [15]. Penelitian ini 

menggunakan metode Tobin’s Q. 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

sampel dengan non probability sampling yaitu 

purposive sampling. Kriteria yang digunakan 

berdasarkan pertimbangan (judgment). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

pengumpulan data arsip atau dokumentasi pada basis 

data. Untuk mendapatkan data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan dapat melalui situs 

www.idx.co.id. Karakteristik sampel pada penelitian 
ini dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Karakteristik Sampel 
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2. LANDASAN TEORI 
 

2.1 Teori Upper Echelon (Upper Echelon Theory) 

 Teori Upper echelons pertama kali 

diperkenalkan oleh Hambrick & Manson pada tahun 

1984. Teori ini menganggap fokus terhadap 

karakteristik manajemen puncak akan menghasilkan 

penjelasan yang kuat mengenai outcomes organisasi 

daripada fokus terhadap top executive secara individu. 

Usia, pengalaman, pendidikan, latar belakang sosial, 

kondisi ekonomi, dan karakteristik kelompok dimana 
dia berada, merupakan filter pada saat mereka 

mencerna, menganalisis, dan mencoba memahami 

bagian permasalahan [3]. 

 

2.2 Teori Keagenan (Agency Teory) 
Teori keagenan menyatakan bahwa apabila 

terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal 

dan manajer sebagai agen yang menjalankan 

perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi 

karena masing-masing pihak tersebut akan selalu 

berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya 
[4]. Teori keagenan dapat menjelaskan penentuan 

kebijakan dalam pemberian kompensasi manajemen 

eksekutif. Konsep teori keagenan menjelaskan 

terdapat hubungan antara pemegang saham sebagai 

principal dan manajemen perusahaan sebagai agent.  

 

2.3 Kompensasi Eksekutif 

Kompensasi merupakan segala bentuk 

pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 

karyawan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas 

kontribusi mereka terhadap perusahaan [1]. Secara 
garis besar ada dua macam kompensasi yang dapat 

diberikan yaitu kompensasi finansial dan non finansial 

[5]. Sistem kompensasi yang baik dapat menopang 

tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan 

efisien. Pada prinsipnya imbalan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu imbalan intrinsik dan ekstrinsik 

[13]. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang diterima 

karyawan untuk dirinya sendiri, seperti adanya nilai 

positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya 

sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang 

baginya cukup menantang, sedangkan imbalan 

ekstrinsik dapat dibedakan menjadi tiga jenis yang 
meliputi: kompensasi langsung, kompensasi tidak 

langsung, dan imbalan bukan uang. 

 

2.4 Karakteristik Eksekutif 

Eksekutif perusahaan merupakan seseorang 

yang menduduki posisi kepemimpinan tertentu dalam 

sebuah perusahaan. Pihak eksekutif perusahaan bisa 

terdiri dari CEO, CFO, dan top executive lainnya. 

Eksekutif yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi 

akan lebih paham dalam mengatur dan mengelola 

suatu perusahaan, karena memiliki wawasan atau 
pengetahuan yang lebih banyak yang telah didapat 

dari dunia pendidikan sebelumnya. Eksekutif yang 

memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih 

dalam melakukan kegiatan karena memiliki kognitif 

yang lebih baik [3]. Pada umumnya,para eksekutif 

mempunyai tugas sebagai seorang komunikator, 

pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), 

dan eksekutor. 

 

2.5 Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki kinerja baik 

merupakan perusahaan yang menguntungkan bagi 

stakeholder. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari 

kegiatan perusahaan dalam mengelola keseluruhan 

sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan 
perusahaan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan 

sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya [7]. Kinerja perusahaan dapat dinilai 

melalui berbagai macam metode seperti ROA, ROE, 

ROI, sales growth, dan sebagainya, dalam penelitian 

ini kinerja diukur dengan Tobin’s Q. Tobin’s Q atau 

yang dikenal juga sebagai Q ratio mengukur 

kesempatan berkembang suatu perusahaan yang 

dihitung dengan cara market value equity ditambah 
dengan total hutang lalu di bagi dengan total aktiva 

perusahaan[14]. 

 

2.6 Hipotesis 

Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Eksekutif perusahaan merupakan pihak yang 

paling berperan dalam menentukan kebijakan atau 

membuat keputusan yang menunjang kesejahteraan 

suatu perusahaan. Penelitian Peni (2014) 

menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif yang 
berupa gender, umur, pengalaman, dan kualitas 

memiliki korelasi yang positif dengan kinerja 

perusahaan. Penelitian Sajilan et al. (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

demografi dan karakteristik individu terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian Hitt dan Tyler (1991) 

menemukan bahwa eksekutif yang memiliki level 

pendidikan yang lebih tinggi memiliki kognitif yang 

lebih kompleks. Eksekutif yang memiliki pendidikan 

lebih tinggi cenderung lebih dalam melakukan 

kegiatan karena memiliki kognitif yang lebih baik 

(Hambrick & Manson, 1984). Berdasarkan uraian di 
atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji sebagai 

berikut: 

H1: Karakteristik eksekutif berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Pada penelitian Widamunti (2010), 

menunjukkan bahwa kompensasi manajemen 

eksekutif mempengaruhi kinerja perusahaan (Tobin’s 

Q) atau dapat dikatakan terdapat pengaruh langsung, 
sedangkan kebijakan dividen (dividend payout ratio)  

tidak mampu menjadi variabel intervening atas 

pengaruh kompensasi manajemen eksekutif terhadap 

kinerja perusahaan (Tobin’s Q). Penelitian Sari (2014) 

568



menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif 

berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan 

sedangkan terhadap risiko tidak berpengaruh. 

Penelitian pada Parimana & Wisadha (2015) 

menunjukkan bahwa privatisasi dan kompensasi 

manajemen eksekutif berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis kedua yang akan diuji sebagai berikut: 

H2: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

 
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang 

telah disajikan di atas, maka kerangka penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1: Kerangka Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Statistik Deskriptif 
Tabel 2. Statistik Deskriptif 

 

 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat 

diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 160 data sampel. Berdasarkan 

statistik deskriptif tabel 2, diketahui kompensasi 

eksekutif paling rendah dari 160 sampel sebesar 

Rp.600.000.000 (SQCOMP = 24.494,90). Kompensasi 

eksekutif paling tinggi sebesar Rp.123.398.000.000 

(SQCOMP = 351.280,51). Nilai standar deviasi 

sebesar Rp.5.707.624.826 (SQCOMP = 

75.548,82412). Nilai rata-rata Rp.11.478.694.352 

(SQCOMP = 107.138,6688), hal tersebut 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

mengeluarkan kas perusahaan untuk memberikan 

kompensasi kepada eksekutif adalah sebanyak 

Rp.11.478.694.352. 

Kinerja perusahaan yang diukur dengan 

Tobin’s Q mempunyai nilai rata-rata sebesar 1,0571, 

angka rata-rata Tobin’s Q yang bernilai lebih dari 1 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

memiliki kinerja yang cukup baik yaitu dengan 

Tobin’s Q sebesar 1,0571. Kinerja perusahaan 

tertinggi memiliki nilai Tobin’s Q sebesar 1,57. 

Kinerja perusahaan terendah memiliki nilai Tobin’s Q 

sebesar 0,43, dan standar deviasi sebesar 0,15946. 

Standar deviasi untuk level pendidikan dari 

Komisaris perusahaan adalah sebesar 0,415, dengan 

nilai minimum sebesar 0, dan nilai maksimumnya 

yaitu 1. Nilai rata-rata sebesar 0,22. Variabel level 

pendidikan dapat juga di jelaskan lebih rinci dalam 

bentuk frekuensi, statistik deskriptif untuk variabel 

karakteristik eksekutif (level pendidikan) dapat dilihat 
pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Karakteristik Eksekutif 

 

 
 

Berdasarkan level pendidikan, pihak eksekutif 

(komisaris) pada perusahaan perbankan dibagi ke 

dalam dua kategori yaitu S1/S2 dan S3. Kode 1 untuk 

komisaris berpendidikan S3 dan 0 jika berpendidikan 

S1/S2. Berdasarkan tabel 3 karakteristik eksekutif 

yang diukur menggunakan level pendidikan dari 160 

sampel, komisaris yang memiliki pendidikan tamatan 

S1/S2 sebanyak 125 komisaris (78,1%) sedangkan 

komisaris yang memiliki pendidikan tamatan S3 

sebanyak 35 komisaris (21,9%). 

 

Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas yang dilakukan dapat 

dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Uji Normalitas (Setelah Outlier) 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4 besarnya Kolmogorov-

Smirnov nilai Z adalah 1,285 dan nilai signifikansinya 

adalah 0,073. Nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

residual telah berdistribusi normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel 

independen yang berupa kompensasi memiliki 
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probabilitas signifikan sebesar 0,071 dan karakteristik 

eksekutif yang diproksikan dengan level pendidikan 

memiliki probabilitas signifikan sebesar 0,057. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas 

karena nilai sig > 0,05. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi  linier sederhana serta 

uji parsial (uji statistik t) yang diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 17. Uji statistik 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

 

Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik 

eksekutif berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil uji signifikansi-t model persamaan 

pertama dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 

 

 
 

Hasil uji statistik t model persamaan pertama 

menunjukkan bahwa variabel independen karakteristik 

eksekutif memiliki nilai signifikansi untuk 2-tailed = 

0,056, karena penelitian ini melakukan uji hipotesis 

satu arah (1-tailed) maka nilai signifikansi (2-tailed) 

harus dibagi dua terlebih dahulu, 0,056/2=0,028. Hasil 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,028< 0,05) dan nilai t 

1,929 (positif), sehingga hipotesis 1 (H1) dapat 

diterima atau terdukung.  

Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 

0,020, hal ini berarti hanya 2% variabel dependen 
yaitu kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu karakteristik eksekutif yang berupa 

level pendidikan, sedangkan sisanya (100% - 2% = 

98%) sebab-sebab lain di luar model. 

 

Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi 

eksekutif berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil uji signifikansi-t model persamaan 

kedua dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7. 
 

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 

 

 

Hasil uji statistik t model persamaan kedua 

menunjukkan bahwa variabel independen kompensasi 

eksekutif memiliki nilai signifikansi untuk 2-tailed = 

0,027, karena penelitian ini melakukan uji hipotesis 

satu arah (1-tailed) maka nilai signifikansi (2-tailed) 

harus dibagi dua terlebih dahulu, 0,027/2 = 0,0135. 

Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,0135 < 0,05) dan 

nilai t 2,240 (positif), sehingga hipotesis 2 (H2) dapat 

diterima atau terdukung.  

Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 

0,029, hal ini berarti hanya 2,9% variabel dependen 
yaitu kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu kompensasi eksekutif, sedangkan 

sisanya (100% - 2,9% = 97,1%) sebab-sebab lain di 

luar model. 

 

Analisis Data 

Hasil pengolahan data dan pengujian secara 

statistik menunjukkan bahwa secara parsial 

karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan dan kompensasi eksekutif 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Ringkasan hasil uji hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

 
 

Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap 

Kinerja Perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, H1 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara karakteristik eksekutif terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa 

hipotesis pertama (H1) terdukung. Hasil tersebut 

menandakan bahwa eksekutif yang memiliki level 

pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki 

kemampuan untuk memproses informasi yang lebih 

baik dalam pencapaian kinerja perusahaan. Menurut 

pandangan Upper echelons theory, level pendidikan 

berhubungan dengan keterbukaan pikiran, toleran 

terhadap ambiguitas, dan kemampuan untuk 
memproses informasi yang kompleks sehingga akan 

mempengaruhi outcome organisasi dalam hal ini 

Tobin’s Q, dan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa level pendidikan berpengaruh terhadap 

outcome organisasi. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang menyatakan bahwa karakteristik 

eksekutif memiliki korelasi yang positif dengan 

kinerja perusahaan dan penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara demografi dan 

karakteristik individu terhadap kinerja perusahaan [10] 

[11]. Dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang 
memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih 
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dalam melakukan kegiatan karena memiliki kognitif 

yang lebih baik. [3] 

 

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, H2 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara kompensasi eksekutif terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa 

hipotesis kedua (H2) terdukung. Hasil tersebut 

menandakan bahwa peningkatan maupun penurunan 
kompensasi dari dewan komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan atau penurunan rasio 

kinerja perusahaan (Tobin’s Q). Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa seorang eksekutif yang 

diberikan kompensasi oleh perusahaan, dimana pada 

umumnya dibayarkan dengan jumlah yang cukup 

besar oleh perusahaan ternyata efektif dalam 

memotivasi pihak eksekutif untuk menciptakan 

maupun meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang 

menunjukkan bahwa kompensasi manajemen 
eksekutif berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan [8] [11] [13] [14]. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang menemukan 

bahwa kompensasi manajemen eksekutif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau dapat 

dikatakan kompensasi manajemen eksekutif tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan [6]. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
bukti empiris pengaruh karakteristik eksekutif dan 

kompensasi eksekutif terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

level pendidikan cenderung lebih dalam 

melakukan kegiatan karena memiliki kognitif 

yang lebih baik, sehingga kemampuan dalam 

memproses informasi juga menjadi lebih baik 
dalam pencapaian kinerja sebuah perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa level 

pendidikan berpengaruh terhadap outcome 

organisasi dan pernyataan ini sejalan dengan 

pandangan Upper echelons theory. 

2. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

tersebut menggambarkan bahwa peningkatan 

maupun penurunan kompensasi dari dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan atau penurunan rasio kinerja 
perusahaan (Tobin’s Q). Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa seorang eksekutif yang 

diberikan kompensasi oleh perusahaan, dimana 

pada umumnya dibayarkan dengan jumlah 

yang cukup besar oleh perusahaan ternyata 

efektif dalam memotivasi pihak eksekutif untuk 

menciptakan maupun meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang 

dapat diberikan adalah: Memperluas sektor 

perusahaan sehingga hasil penelitian tidak hanya 

memiliki implikasi untuk sektor perbankan saja tetapi 

juga memiliki implikasi untuk perusahaan lainnya di 

sektor yang berbeda. Menambah proksi maupun 
variabel independen lainnya yang diduga berpengaruh 

dalam menaikkan kinerja perusahaan. 

Memperhitungkan ukuran perusahaan dan melihat 

pengaruhnya terhadap hasil penelitian selanjutnya. 

Menambah proksi untuk karakteristik eksekutif seperti 

latar belakang pendidikan eksekutif. 
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ABSTRACT 

Sales performance has significant role toward marketing performance of a company. Sales performance is 

constituted from the resultan of salesperson performance in a company. The purpose of this research is to build sales 

management  model in order to increase sales perfomance  through promoting interpersonal skills, salesmanship  

and technical skills of salesperson. Questionnaire is used for collecting data from the salesperson. Multiple linier 

regression is used to analyze data. The results of this reseach show that interpersonal skills, salesmanships skills and 

technical skills of salesperson have positive impact toward sales perfomance. Thus, the sales management model is 

properly  implemented by a company.  

Key words: sales performance, interpersonal skills, salesmanship, technical skills.  

ABSTRAK 

Kinerja penjualan berperan signifikan terhadap kinerja pemasaran suatu perusahaan. Kinerja penjualan merupakan 

resultan dari kinerja salesperson perusahaan tersebut. Tujuan riset ini adalah membangun model manajemen 

penjualan dalam upaya meningkatkan kinerja penjualan melalui interpersonal skills, salesmanship skills, dan 

technical skills salesperson. Kuisioner digunakan untuk pengumpulan data pada salesperson. Regresi linier berganda 

digunakan untuk menganalisis data. Hasil riset menunjukkan bahwa interpersonal skills, salesmanship skills, dan 

technical skills salesperson berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan. Sehingga model manajemen penjualan ini 

layak diimplementasikan oleh perusahaan. 

Kata kunci: kinerja penjualan, interpersonal skills, salesmanship skills, technical skills.  

 

PENDAHULUAN 

 

Ekonomi global telah menggeser keseimbangan 

ekonomi dari posisi kelebihan permintaan (excess 

demand) ke posisi kelebihan penawaran produk 

(excess supply). Kondisi ekonomi yang kelebihan 

penawaran akan mendorong persaingan semakin 

tajam ke arah hypercompetitive. Lingkungan bisnis 

yang persaingannya semakin keras, ditambah 

konsumen semakin “cerdas” akibat pengetahuan 

modern, sosial budaya modern, maka posisi 

keseimbangan pasar semakin bergerak dari seller’s 

market ke arah buyer’s market [6]. Manajemen 

penjualan adalah sebuah bidang stratejik dalam 

perusahaan yang memegang peranan penting untuk 

menghasilkan kinerja pemasaran melalui kinerja 

penjualan yang baik [3]. Kinerja penjualan suatu 

perusahaan merupakan resultan dari kinerja 

salesperson tersebut. Kinerja salesperson 

dimaksudkan sebagai produktivitas penjualan, dan 

hanya berhubungan dengan faktor-faktor yang 

dikendalikan langsung oleh salesperson [1]. Kinerja 

salesperson diukur dengan cara seberapa besar output 
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penjualan dihasilkan (outcome performance). Lebih 

lanjut [1], menyatakan bahwa masih sedikit penelitian 

tentang bagaimana meningkatkan kinerja salesperson, 

walaupun diyakini kinerja salesperson  memberi 

sumbangan besar bagi suatu perusahaan. Hasil 

penelitian [2] tentang pengaruh interpersonal skills, 

salesmenship skills technical skills dan marketing 

skills pada perusahaan Telekomunikasi di Malaysia , 

dinyatakan hanya interpersonal skills yang 

berpengaruh terhadap kinerja salesperson.  Kinerja 

salesperson dipengaruhi berbagai faktor  : kapabilitas, 

motivasi, kejelasan peran, pengaturan wilayah 

penjualan, dukungan manajemen dan beberapa 

variabel lain [10]. Kapabilitas salesperson lebih 

dikenal selling skill diyakini mempunyai pengaruh 

sangat besar terhadap kinerja salesperson  [12]. 

Selling skills digambarkan sebagai keahlian individu 

untuk mencapai kinerja unggul pada pekerjaan 

penjualan, terdiri 3 kompenen [4] yaitu: Interpersonal 

skills, salesmanship skills dan technical skills. 

 

Permasalahan 

Hasil penjualan  merupakan komponen dominan dari 

kinerja penjualan suatu perusahaan. Peran strategis 

hasil penjualan merupakan unsur utama pembentuk 

laba. Laba dimanfaatkan perusahaan untuk 

mensejahterakan pemangku kepentingan, 

diinvestasikan  untuk tumbuh dan berkembang 

perusahaan. Tinggi rendahnya hasil penjualan 

tergantung pada tinggi rendahnya hasil penjualan 

individu salesperson.  Hasil penjualan salesperson 

sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya  selling 

skills baik interpersonal skills, salesmanship skills 

maupun tehnihcal skills individu salesperson tersebut. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara spesifik bertujuan: 

1. Mengukur  variabel  kinerja dan indikator-

indikator kinerja salesperson interpersonal skills, 

salesmenship skills maupun technical skills. 

2. Menganalisis pengaruh interpersonal skills, 

salesmanship skills dan technical skills terhadap 

kinerja salesperson. 

 

Metodologi 

Penelitian dilakukan dengan teknik survey, alat skore 

persepsi dari angka 1 (sangat  rendah) sampai dengan 

pengumpul data kuisioner dibagikan kepada  180 

salesperson di kota Semarang sebagai responden. 

Kriteria responden: 1). Salesperson  dengan  tingkat 

pendidikan minimal SLTA ; 2) Pengalaman kerja 

sebagai salesperson minimal  2 tahun.. Pengukuran 

variabel dan indikator  menggunakan skala interval 

yakni dengan cara responden memberikan skor 1 

sampai dengan 10.  Instrumen penelitian diuji 

validitas dan reliabilitas menggunakan Korelasi 

produk moment dan nilai Cronbach Alpha digunakan 

untuk hal tersebut. Analisis data yang digunakan 

distribusi frekuensi untuk menggambarkan 

karakteristik salesperson. Mean digunakan untuk 

mengetahui tingkat  interpersonal skills, 

salesmenship skills dan technical skills salesperson 

dan kinerja penjualan [11]. Regresi berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

interpersonal skills, salesmenship skills dan technical 

skills salesperson terhadap kinerja penjualan. 

 KS =  a + b1 IPS + b2 SSS + b3 TS +  e  Persamaan     (1) 

a   = konstanta   

b1 ,b2, b3  = koefisien regresi 

KS   = Kinerja penjualan 

IPS   = interpersonal skills 

 SSS    = salesmenship skills 

 TS   = technical skills  

e   = koefisen error  
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LANDASAN TEORI 

 

Kinerja Salesperson 

Penjualan merupakan proses yang dilakukan 

salesperson menentukan, melaksanakan aktivitas-

aktivitsas  dan memuaskan keinginan pembeli yang 

saling menguntungkan baik pembeli maupun penjual 

[8]. Penjualan merupakan serangkaian kegiatan 

prospecting, approach, presentasi penjualan,  

objection handling, closing the sale dan tindakan 

follow up [13].  Penjualan merupakan satu-satunya 

kegiatan utama perusahaan yang memperoleh hasil 

penjualan sebagai unsur dominan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan. Keuntungan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan stakeholder, pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan.  

Kinerja penjualan suatu perusahaan merupakan 

resultan dari kinerja salesperson tersebut. Kinerja 

salesperson dimaksudkan sebagai produktivitas 

penjualan, dan hanya berhubungan dengan faktor-

faktor yang dikendalikan langsung oleh salesperson 

[1].  Kinerja salesperson diukur dengan cara seberapa 

besar output penjualan dihasilkan (outcome 

performance).  

 

Selling Skills 

Selling skills adalah sejumlah ketrampilan-

ketrampilan yang dipersyaratkan agar salesperson 

dapat melaksanakan tugas-tugas penjualan dengan 

hasil baik. Riset yang dilakukan [12] pengaruh 

motivasi, sikap salesperson, selling skills, kejelasan 

peran, dan lingkungan organisasi, menyatakan bahwa 

selling skills berpengaruh urutan ke dua terhadap 

kinerja salesperson. Lebih lanjut [3] memberi 

gambaran selling skills adalah kapabilitas individu 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas 

penjualan. Selling skills terdiri dari 3 kelompok 

komponen ketrampilan yang berbeda yakni: 

Interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills. [10] menyampaikan hasil riset bahwa selling 

skills berkorelasi positif terhadap kinerja salesperson. 

 

 Interpersonal Skills dan Kinerja Penjualan 

Interpersonal skills merupakan ketrampilan 

bagaimana mengetahui dan menyelesaikan konflik. 

Interpersonal skills merujuk pada mental dan 

komunikasi yang diaplikasikan selama komunikasi 

dan interaksi social untuk mencapai dampak dan 

hasil. Interpersonal skills ditujukan untuk upaya 

membangun interpersonal relationship dengan 

pelanggan. Interpersonal relationship merupakan 

tingkat hubungan pribadi yang terjadi antara penjual 

dengan pelanggan. Dimensi interpersonal skills 

menurut [10] terdiri dari ketrampilan mendengar, 

emphati, dan perceived observation. [6] telah 

melakukan riset tentang pengaruh interpersonal 

relationship skills dengan dimensi: ketrampilan 

mendengar, sikap optimis, emphati, hubungan penjual 

dengan pembeli dan manajemen persepsi terhadap 

kinerja salesperson. Hasil riset menunjukkan, optimis, 

emphati dan manajemen persepsi berpengaruh positif  

signifikan terhadap kinerja salesperson, sedang 

ketrampilan mendengar dan hubungan penjual dan 

pembeli pengaruhnya tidak signifikan terhadap 

kinerja salesperson. 

H 1: Interpersonal Skills berpengaruh positif terhadap  

       Kinerja Penjualan. 

 

 Salesmanship Skills dan Kinerja Salesperson 

Salesmanship skills, adalah kemampuan bagaimana 

melakukan presentasi dan menutup penjualan yang 

berhasil. Salesperson yang mempunyai ketrampilan 

presentasi penjualan akan mampu menyampaikan dan 
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mendemostrasikan fitur, manfaat, dan penggunaan 

produk kepada prospect. Salesperson pada saat 

demonstrasi produk seringkali mendapat tanggapan 

negative calon pembeli (objection) seperti tidak tahu, 

menolak atau tidak berminat akan menggagalkan 

kesepakatan jualbeli.  Kemampuan objection 

handling salesperson akan dapat mengatasi rintangan 

objection yang diajukan calon konsumen, sehingga 

menghasilkan penjualan yang sukses. Clossing the 

sale merupakan ketrampilan salesperson 

menyakinkan calon konsumen untuk mengambil 

keputusan pembelian produk dan saat pembelian yang 

tepat. Salesperson yang berkemampuan closing the 

sale akan menghasilkan kinerja yang bagus. 

H 2: Salesmanship Skills berpengaruh positif terhadap 

       Kinerja Salesperson. 

 

Technical Skills dan Kinerja Salesperson 

Technical skills, meliputi pemahaman produk 

(product knowledge), fitur dan manfaat produk, aspek 

teknis produk, maupun prosedur dan kebijakan 

perusahaan  Product  knowledge yang baik tidak 

hanya meningkatkan antusias dan kepercayaan 

salesperson, tetapi juga menunjang penyampaian 

informasi yang tepat dan mengatasi keberatan calon 

konsumen dengan baik. Pemahaman tentang prosedur 

dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan meningkat 

selling point salesperson bagi calon konsumen. Hasil 

riset [9]  memberi bukti empiris bahwa  penguasaan 

product knowledge berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja salesperson. 

H3: Technical Skills berpengaruh positif terhadap 

       Kinerja Salesperson. 

  

Mendasarkan hasil penelitian terdahulu tentang 

kinerja penjualan dan selling skills salesperson, maka 

hubungan antara variabel interpersonal skills, 

salesmanship skills dan technical skills dengan 

kinerja salesperson disajikan pada gambar  berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 1 : Model Penelitian 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisitk Responden 

Komposisi salesperson dari aspek jenis kelamin   

 

Gambar : Model Penelitian 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisitk Responden 

Komposisi salesperson dari aspek jenis kelamin  

seimbang yaitu pria 58% dan wanita 42 %.  Umur 

salesperson sebagian besar berumur antara 20 -  34 

tahun sebanyak  66 %. Tingkat pendidikan terakhir 

salesperson sebagian besar lulus SLTA (56 %). 

Salesperson sebagiani besar bekerja di bidang bisnis 

makanan/ minuman dan motor. Pengalaman kerja 

salesperson sebagian besar masih pendek yaitu 2 

sampai dengan  4 tahun. 

 

Pengujian Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang  digunakan untuk 

pengumpulan data diuji reliabilitasnya  menggunakan 

koefisien Cronbach Alpha dengan tingkat penerimaan 

0,70 [5]. Kemudian dilakukan pengujian validitas 

setiap item indikator menggunakan uji homogenitas 

item korelasi product moment dengan tingkat 

H1 
 
 

H2 
 

H3 
 

 
Interpersonal 

Skills 

 

 
Salesmanship 

Skills 

 

 
Technical 

Skills 

 
Kinerja 

Salesperson 
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penerimaan r = 0,5.  Hasil pengujian reliabilitas dan 

validitas data disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas 

Kinerja 
Penjualan 

 
Alpha 

 

Interpersonal 
skills 

 
Alpha 

Indikator r Indikator r 

KP1 
KP2 
KP3 

KP4 
 

0.82 
0.82 
0.77 

0.80 

 
 

0.89 

 
 

IPS1 
IPS2 
IPS3 

IPS4 

0.79 
0.78 
0.80 

0.80 

 
 

0.88 

Salesmanship 
Skills 

 
Alpha 

Technical Skills  
Alpha 

Indikator r Indikator r 

SSS1 
SSS2 
SSS3 

SSS4 

0.80 
0.84 
0.86 

0.86 

 
 

0.92 

TS1 
TS2 
TS3 

TS4 
TS5 

0.56 
0.52 
0.60 

0.59 
0.81 

 
 

0.92 

Sumber: data primer yang diolah. 
 

Hasil pengujian reliabilitas baik variabel kinerja 

penjualan, Interpersonal skills, salesmanship skills 

dan technical skills  dengan menggunakan batas 

penerimaan koefisien Cronbach Alpha 0.5, menunjukkan 

bahwa empat  variabel yang digunakan reliabel.  Hasil 

pengujian validitas semua indicator baik variabel 

kinerja penjualan,  Interpersonal skills, salesmanship 

skills dan technical skills dengan menggunakan batas 

penerimaan koefisien korelasi product moment 0.5, 

menunjukkan bahwa semua indikator yang dirumuskan 

telah  homogin (valid), mencerminkan karakter variabel 

yang digunakan model penelitian ini. Instrumen penelitian 

telah memenuhi uji reliabilitas dan validitas sehingga  layak 

digunakan untuk pengumpulan data. 

 

Pengukuran Variabel  

 
Variabel-variabel yang digunakan pada model 

penelitian dilakukan  pengukuran nilai dengan 

pendekatan mean. Intepretasi hasil pengukuran 

variabel adalah sebagai berikut: 

Skor rata-rata Intepretasi  

1,00 – 2.79  sangat rendah 

2.80 – 4.59 rendah 

4.60 -  6.39 cukup tinggi 

6.40 -  8.19 tinggi  

8,20 -  9.99 sangat tinggi 

Hasil pengukuran variabel kinerja penjualan, 

Interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2: Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 

Kode Variabel  Skor Interpretasi 

KP Kinerja Penjualan 7.23 tinggi 
IPS Interpersonal Skills 7.10 tinggi 

SSS Salesmanship Skills 7.30 tinggi 
TS Technical Skills 7.20 tinggi 

Sumber: data primer yang diolah. 
 

Kinerja penjualan para salesperson dapat dikatakan 

sudah tinggi. Demikan pula ketrampilan menjualan 

para salesperson baik Interpersonal skills, 

salesmanship skills maupun  technical skills secara 

merata sudah tinggi. 

 

Pengujian Kelayakan Data 

Data lapangan perlu diuji kelayakannya sebelum 

digunakanan untuk analisis regresi. Alat uji kelayakan 

data mengunggunakan uji multikoliniearitas dan 

normalitas.  Hasil pengujan kelayakan data disajikan 

padal tabel 3. 

Tabel 3: Hasil Pengujian Kelayakan Data 

Pengujian 

Hasil 
 Peneri 
maan 

Interpretasi 
skor 

koefi
sien 

Multikol 
IPS 3.26 0.31  

 
Layak 

SSS 3.13 0.32 > 0,1 Layak 
TS 4.41 0.23  layak 

Normalitas     
KP 1.21 0.11  layak 
IPS 1.03 0.24 > 0.05 layak 
SSS 0.96 0.31  layak 

TP 1.17 0.13  layak 

Sumber: data primer yang diolah 
 

Uji multikoliniearitas dimaksudkan untuk 

menyakinkan bahwa antar variabel Interpersonal 

skills, salesmanship skills dan technical skills tidak 

terjadi hubungan yang kuat, sehingga masing-masing 

variabel layak sebagai variabel independen secara 

mandiri. Hasil pengujian tiga variabel  tersebut telah 

melampui batas signifikasi penerimaan, sehingga 
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varibel Interpersonal skills, salesmanship skills dan 

technical skills layak sebagai variabel indipenden 

mandiri. 

Uji normalitas  dimaksudkan untuk meyakinkan 

bahwa data variabel kinerja penjualan,  Interpersonal 

skills, salesmanship skills dan technical skills 

terdistribusi nomal. Hasil pengujian normalitas  

menunjukkan bahwa empat variabel  tersebut 

melampui batas signifikasi penerimaan, sehingga 

varibel kinerja penjualan, Interpersonal skills, 

salesmanship skills dan technical skills diyakini 

terdistribusi normal.  

 

Analisis Pengaruh Antar Variabel 

Pengaruh Interpersonal skills, salesmanship skills 

dan technical skills terhadap kinerja penjualan 

salesperson dianalisis dengan regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Interpersonal skills, salesmanship skills dan 

technical skills terhadap kinerja penjualan  secara 

simultan. Hasil analisis regresi secara simultan 

disajikan pada tabel 4. 

 Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Simultan 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square F Sig 

1 .910(a) .828 .825 281.980 .000 

Sumber; data primer diolah. 

 

Hasil analisis regresi simultan menunjukkan bahwa 

Interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills secara simultan berpengaruh dominan (R2= 

0.828) terhadap kinerja penjualan salesperson dengan 

tingkat signifikasi ( sig =0.000).  

 

Selanjutnya pengaruh Interpersonal skills, 

salesmanship skills dan technical skills terhadap 

kinerja penjualan salesperson dianalisis dengan 

regresi parsial. Analisis regresi parsial digunakan 

untuk mengetahui besarnya dan arah pengaruh 

Interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills terhadap kinerja penjualan  secara parsial. Hasil 

analisis regresi secara parsial disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5: Hasil Analisis Regresi Parsial 

 
 Model 
  

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error     

(Constant)  .249 .250 .997 .320 

IPS .239 .061 3.945 .000 

SSS .183 .053 3.438 .001 

TS .547 .065 8.430 .000 

Sumber: data primer ayang diolah. 

 

Hasil analisis regresi parsial memberi keyakinan 

bahwa   Interpersonal skills secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan 

salesperson. Salesmanship skills secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan 

salesperson. Technical skills secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan 

salesperson. 

Berdasarkan hasil analisis regresi baik simultan 

maupun parsial memberi keyakinan bahwa 

Interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills berpengaruh positif dan besar terhadap  kinerja 

penjualan salesperson. Model pengaruh Interpersonal 

skills, salesmanship skills dan technical skills 

terhadap  kinerja penjualan salesperson dinyatakan 

dalam bentuk persamaan matematika sebagai berikut. 

   Persamaan (2) 

KP = 0.249 + 0.239 IPS + 0.183SSS + 0.547 TS 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

penjualan salesperson sudah baik, demikian juga 

penguasaan interpersonal skills, salesmanship skills 

dan technical skills salesperson rerata sudah baik. 

Model penelitian menunjukkan bahwa interpersonal 

skills, salesmanship skills dan technical skills 

salesperson berpengaruh kuat dan positif terhadap  
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kinerja penjualan salesperson. Penelitian ini secara 

empiris dapat memperbaiki hasil penelitian [2] baik 

dari aspek banyaknya ragam bidang kerja salesperson 

maupun pembuktian kelayakan model penelitian. 

Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

penjualan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

interpersonal skills, salesmanship skills dan technical 

skills salesperson. Kapabilitas salesperson secara 

berkelanjutan perlu  di update dengan mengikuti 

training selling skills. 
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Abstrak  –  Membangun brand positioning menjadi hal yang harus dilakukan agar suatu perusahaan dapat 

mengetahui target pasar seperti apa yang akan dituju, seperti yang dilakukan oleh perusahaan di bidang kuliner. 

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami peningkatan dalam pertumbuhan di bidang kuliner. 

Berkembang pesatnya usaha kuliner di Indonesia merebak pula ke daerah Karawang khususnya di jalan 

interchange Karawang Barat yaitu terhadap keempat rumah makan Indo Alam Sari, Mang Ajo, Sindang Reret, 

dan Lebak Sari Indah. Keempat rumah makan ini saling bersaing memikat pengunjung untuk datang. 

Peningkatan persaingan menuntut pengelola rumah makan harus memiliki keunggulan bersaing dan ciri khas 

yang berbeda-beda sehingga pengelola harus mengetahui apa yang menjadi ciri khas rumah makannya 

berdasarkan persepsi konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana brand positioning 

keempat rumah makan yang ada di jalan Interchange Karawang Barat dengan tujuan penelitiannya adalah 

mengetahui brand positioning keempat rumah makan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer menggunakan kuesioner dengan pengolahan datanya menggunakan analisis korespondensi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rumah makan Sindang Reret dan Mang Ajo bersaing pada harga, keunikan, dan 

pelayanan. Rumah makan Lebak Sari Indah unggul pada menu yang lengkap. Rumah makan Indo Alam Sari 

unggul pada penyajian makanan dan kenyamanan yang diberikan.  

 

Kata Kunci : Brand Positioning, Rumah Makan, Analisis Korespondensi. 

  

Abstract – Building brand positioning becomes the thing to do for a company to know what the target market, 

such as companies in the culinary field. In recent years, Indonesia has grown in the culinary field. Growing 

culinary business in Indonesia also spread to the Karawang area, especially in the interchange West Karawang 

which is the fourth restaurant Indo Alam Sari, Mang Ajo, Sindang Reret, and Lebak Sari Indah. These four 

restaurants compete to attract customers to come. Increased competition requires that restaurant managers must 

have competitive advantages and distinctive characteristics so that managers must know what the characteristics 

of the restaurant based on consumer perceptions. The problem in this research is how the brand positioning of 

the four restaurants that exist in Interchange West Karawang road with the aim of research is to know the brand 

positioning of the four restaurants. The data used in this research is the primary data using questionnaires with 

data processing using correspondence analysis. The results that Sindang Reret and Mang Ajo restaurants 

compete on price, uniqueness, and service. Restaurant Lebak Sari Indah excels at the complete menu. Indo 

Alam Sari restaurant excels at the serve of food and comfort provided. 

   

Keywords: Brand Positioning, Restaurant, Correspondence analysis. 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Ketika sebuah persaingan semakin pekat di dalam 

sebuah pasar, peran strategi marketing sebaiknya 

semakin kuat digencarkan oleh para pemain di 

dalamnya. Salah satu upaya marketing yang cukup 

sering dilakukan oleh para pemerek saat ini adalah 

branding. Membangun brand positioning pun menjadi 

hal serius yang dilakukan. Brand positioning sendiri 

menjadi sebuah makna spesifik yang mengacu pada 

apa saja yang ingin ditanamkan di benak konsumen. 

Hal ini kian penting, lantaran merek kerap menjadi 

salah satu hal yang memunculkan perilaku yang 

terkadang tidak irasional pada konsumen. Dengan 

merek, para marketeer pun dapat melakukan aktivitas 

yang bukan hanya berbicara konsep fungsional, tetapi 

juga faktor emosional konsumen. Merek mampu 

menjadikan suatu produk yang sama menjadi berbeda 

di benak konsumen. Semakin sengitnya positioning di 

antara merek yang sudah ada di pasar, ditambah 

kehadiran merek-merek baru berakibat pada makin 

besarnya upaya yang harus dilakukan untuk membuat 

konsumen mau mempercayai dan membeli produk 

dengan merek baru. Dari sudut pandang bisnis, merek 
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merupakan magnet kuat yang bisa menumbuhkan 

loyalitas konsumen (customer loyality). Konsumen 

setia yang puas dengan merek pujaannya tentu 

merupakan pelanggan potensial bagi perusahaan, 

karena pelanggan seperti ini biasanya sangat fanatik, 

konvensional dan tradisional. Mereka tidak gampang 

berpindah ke merek lain kecuali mereka pernah 

dikecewakan oleh merek yang sangat mereka puja.     

Brand positioning sangatlah penting bagi suatu 

perusahaan dalam proses branding, agar suatu 

perusahaan dapat mengetahui target pasar seperti apa 

yang akan dituju dan dengan demikian produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat ditempatkan 

dengan akurat dan tepat sasaran. Dengan begitu maka 

tujuan utama dan kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitupun 

yang dilakukan oleh perusahaan di bidang kuliner. 

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami 

peningkatan dalam pertumbuhan di bidang kuliner 

mulai dari yang usaha kecil maupun yang usaha besar 

dikarenakan kesibukan aktivitas masyarakat Indonesia 

yang begitu padat khususnya yang bekerja di kantor 

sehingga menyebabkan masyarakat menyukai makan 

di luar rumah yang dianggap lebih praktis 

dibandingkan dengan masak di rumah. Berkembang 

pesatnya usaha kuliner di Indonesia merebak pula ke 

daerah Karawang khususnya di jalan interchange 

Karawang Barat. Jalan interchange Karawang Barat 

merupakan halaman depan kabupaten Karawang yang 

lokasinya cukup strategis karena dekat dengan 

wilayah perkotaan dan tidak jauh dengan gerbang tol 

Karawang Barat. Jasa kuliner yang berada di 

sepanjang jalan interchange Karawang Barat ada 4 

yaitu rumah makan Indo Alam Sari, Mang Ajo, 

Sindang Reret, dan Lebak Sari Indah.  

 
Gambar 1: Lokasi Keempat Rumah Makan di Jalan 

Interchange Karawang Barat 

Keempat rumah makan ini merupakan restoran yang 

sudah terkenal yang hingga kini banyak diminati 

pengunjung bahkan menjadi rumah makan favorit di 

Karawang. Tentunya keempat rumah makan ini saling 

bersaing memikat pengunjung untuk datang. 

Peningkatan persaingan yang ada secara tidak 

langsung akan menuntut pengelola rumah makan 

untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan agar 

nantinya dapat bersaing dalam memenuhi keinginan 

konsumen yang akan berdampak pada 

keberlangsungan rumah makan. Selain itu, perusahaan 

harus memiliki keunggulan bersaing untuk dapat terus 

bertahan pada produk yang mereka tawarkan. 

Keempat rumah makan ini memiliki ciri khas yang 

berbeda-beda dari pelayanannya, penataan interior 

dan fasilitas yang digunakan. pengelola harus 

mengetahui dengan seksama apa yang menjadi ciri 

khas rumah makannya berdasarkan persepsi 

konsumen sehingga bisa menjadi dasar evaluasi 

selanjutnya demi menarik banyak konsumen baru atau 

setidaknya konsumen yang lama tidak berpindah ke 

kompetitor. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana brand positioning (unik, harga, pelayanan, 

kenyamanan, kelengkapan produk, penyajian 

makanan, loyalitas pelanggan) rumah makan yang ada 

di jalan Interchange Karawang Barat yaitu rumah 

makan Indo Alam Sari, Mang Ajo, Sindang Reret, dan 

Lebak Sari Indah. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui brand positioning rumah makan yang ada 

di jalan Interchange Karawang Barat yang menjadi 

ciri khas dari masing-masing rumah makan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer menggunakan kuesioner. Teknik sampling 

yang digunakan adalah teknik sampling non 

probability yaitu purposive dengan kriteria responden 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah 

mengunjungi rumah makan Indo Alam Sari, Mang 

Ajo, Sindang Reret, dan Lebak Sari Indah. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis korespondensi 

dengan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

a. Membentuk tabel profil baris dan tabel profil 

kolom berdasarkan tabel kontingensi. 

b. Menghitung nilai proporsi inersia baris dan kolom 

berdasarkan profil baris dan profil kolom. 

c. Menghitung nilai singular value decomposition 

berdasarkan inersia baris dan inersia kolom untuk 

menampilkan titik koordinat masing-masing 

variabel ke dalam plot dua dimensi. 
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2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Positioning 
Positioning adalah tindakan merancang penawaran 

dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus 

dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah 

menempatkan merek dalan pikiran konsumen untuk 

memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan 

[7]. Positioning atau posisi produk adalah cara produk 

didefinisikan oleh konsumen atas atribut penting atau 

tempat yang diduduki produk di pikiran konsumen 

dibanding produk saingan [5]. Strategi brand 

positioning umumnya berlandaskan salah satu dari 

empat variabel yaitu [2]: 

1. Category Positioning 

2. Image Positioning 

3. Unique Product Feature Positioning 

4. Benefit Positioning 

 

2.2. Brand 
Pengertian merek (brand) adalah sebagai berikut:“A 

brand is a name, term, sign, symbol or design or 

combination of them, intended to identify the goods or 

services of one seller of group of sellers and 

diffentiate them from those of competitors”[11]. 

Pengertian merek yang lain adalah nama dan atau 

simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah 

logo, cap atau kemasan) dengan maksud 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual 

atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan 

demikian suatu merek membedakannya dari barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor [1]. Merek 

dapat juga dibagi dalam pengertian lainnya, seperti 

[3]: 

1. Brand name (nama merek) merupakan bagian 

yang dapat diucapkan misalnya, Pepsodent, 

BMW, Toyota, dan sebagainya.  

2. Brand mark (tanda merek) yang merupakan 

sebagian dari merek yang dapat dikenali namun 

tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain 

huruf atau warna khusus. Misalnya, simbol 

Toyota.  

3. Trade mark (tanda merek dagang) yang 

merupakan sebagian dari merek yang dilindungi 

hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda 

dagang ini melindungi penjual dengan hak 

istimewanya untuk menggunakan nama merek 

(tanda merek).  

4. Copyright (Hak cipta) yang merupakan hal 

istimewa yang dilindungi oleh undang-undang 

untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual 

karya tulis, karya musik atau karya seni.  

 

2.3. Analisis Korespondensi 
Analisis korespondensi adalah sebuah teknik yang 

memperagakan baris dan kolom dari suatu tabel 

kontingensi dua arah sebagai titik dalam ruang vektor 

berdimensi rendah [4]. Hasil dari analisis 

korespondensi biasanya mengikutkan dua dimensi 

terbaik yang merepresentasikan data beserta koordinat 

titik dan suatu ukuran dari jumlah informasi yang ada 

di dalam setiap dimensi yang disebut inersia [6]. 

Asumsi dasar dalam analisis korespondensi 

diantaranya adalah menggunakan data non metrik 

pada tabulasi silang yang menggambarkan hubungan 

linier dan non linier, memastikan bahwa objek yang 

diteliti dapat dibandingkan, memastikan kelengkapan 

variabel yang digunakan [6]. Misalkan X dan Y 

adalah dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi 

dua arah dengan masing-masing variabel mempunyai 

I dan J kategori berturut-turut. Dari tabel kontingensi 

tersebut, diperoleh matrik data N berukuran I x J 

sebagai berikut: 

𝑁𝐼𝑥𝐽 = [𝑛𝑖𝑗] = [

𝑛11 𝑛12 ⋯ 𝑛1𝐽

𝑛21
𝑛22 ⋯ 𝑛2𝐽

⋮
𝑛𝐼1

   
⋮    ⋱
𝑛𝐼2 ⋯

⋮
𝑛𝐼𝐽

], nij≥0      (1) 

Matriks korespondensi P berukuran I x J didefinisikan 

sebagai matriks dari elemen N dibagi dengan jumlah 

seluruh elemen N. 

                          𝑃𝐼𝑥𝐽 = [𝑝𝑖𝑗] = [
𝑛𝑖𝑗

𝑛
]                            (2) 

dengan 𝑛 = ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑗𝑖 , untuk 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 dan 𝑗 =

1,2, … , 𝐽. Misal vektor jumlahan baris dari matriks PIxJ 

adalah 

           𝑟 = 𝑃1 = (𝑝1, … , 𝑝𝐼)
𝑡 = (

𝑛1.

𝑛..
, … ,

𝑛𝐼.

𝑛..
)
𝑡
             (3) 

dan vektor jumlahan kolom dari matriks PIxJ adalah 

           𝑐 = 𝑃𝑡1 = (𝑝1, … , 𝑝𝐽)
𝑡 = (

𝑛.1

𝑛..
, … ,

𝑛.𝐽

𝑛..
)
𝑡
           (4) 

dimana 1 = (1,1, … ,1)𝑡
, sebuah vektor yang semua 

elemennya adalah 1, 𝑛𝐼. = ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 dan 

𝑛.𝐽 = ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝐼
𝑖=1 , 𝑗 = 1,2, … , 𝐽. Misalkan  

𝐷𝑟 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑟) = [

𝑝1.

0
0
0

0
𝑝2.

0
0

⋯
⋯
⋱
⋯

0
0
0
𝑝𝐼.

]                 (5) 

𝐷𝑐 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑐) = [

𝑝.1

0
0
0

0
𝑝.2

0
0

⋯
⋯
⋱
⋯

0
0
0
0

]                        (6)  

Dr dan Dc adalah matrik diagonal yang masing-

masing berukuran 𝐼𝑥𝐼 dan 𝐽𝑥𝐽. Kemudian I baris dari 

matriks R yang berukuran 𝐼𝑥𝐽 disebut profil baris-

profil baris dalam ruang berdimensi J. Jumlah dari 

elemen-elemen profil baris adalah 1. R didefinisikan 

sebagai 

 𝐶 = 𝐷𝑐
−1𝑃 =

[
 
 
 
𝑃11

𝑃.1

⋮
𝑃𝐼1

𝑃.𝐽

⋯
⋱
⋯

𝑃1𝐽

𝑃.1

⋮
𝑃𝐼𝐽

𝑃.𝐽 ]
 
 
 

                                    (7) 

maka J baris dari matriks C berukuran 𝐼𝑥𝐽 disebut 

profil kolom-profil kolom dalam ruang berdimensi I. 

Jumlah dari elemen-elemen profil kolom adalah 1, 

selanjutnya didefinisikan profil kolom ke-j sebagai 𝑐𝑗
𝑡, 

maka 𝑐𝑗 = (
𝑝1𝑗

𝑝.𝑗
,
𝑝2𝑗

𝑝.𝑗
, ⋯ ,

𝑝𝐼𝐽

𝑝.𝐽
  )

𝑡
. Penguraian nilai 

singular dari 𝑄 = 𝐷𝑟

−
1

2(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)𝐷𝑐
−1/2

 adalah 𝑄 =
𝑈𝐷𝜆𝑉

𝑡 dengan U = matriks ortogonal yang terbentuk 
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dari vektor karakteristik QQt, Dλ = matriks diagonal 

dengan nilai singular λ yang terbentuk dari nilai 

karakteristik QtQ, UtU=VtV=I dan 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥

𝜆𝑝 > 0. Misalkan 𝐴 = 𝐷𝑟
1/2

𝑈, 𝐵 = 𝐷𝑐
1/2

𝑉, dab 𝐷𝜇 =

𝐷𝜆, maka penguraian nilai singular umum dari P-rct 

adalah 𝑃 − 𝑟𝑐𝑡 = 𝐴𝐷𝜇𝐵𝑡  dimana 𝐴𝑡𝐷𝑟
−1𝐴 =

𝐵𝑡𝐷𝑐
−1𝐵 = 𝐼 dengan A = matriks berukuran 𝑚𝑥𝑝 

yang elemennya adalah vektor karakteristik dari 

matriks (𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)
𝑡
, B = matriks berukuran 

𝑛𝑥𝑝 yang elemennya adalah vektor karakteristik dari 

matriks (𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)𝑡(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡). Dµ adalah matriks 

diagonal yang mempunyai elemen diagonal nilai 

singular 𝜇1 ≥ ⋯ ≥ 𝜇𝑝, µ adalah akar dari nilai 

karakteristik (𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)𝑡(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡). Misalkan 𝐹 =
𝐷𝑟

−1(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)𝑡𝐷𝑐
−1𝐵 merupakan koordinat utama dari 

profil baris terhadap sumbu utama B, maka 𝐹 =
𝐷𝑟

−1𝐴𝐷𝜇 . Misalkan 𝐺 = 𝐷𝑐
−1(𝑃 − 𝑟𝑐𝑡)𝑡𝐷𝑟

−1𝐴 

merupakan koordinat utama dari profil kolom 

terhadap sumbu utama A, maka 𝐺 = 𝐷𝑐
−1𝐵𝐷𝜇. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Profil baris menunjukkan proporsi dari kategori baris 

dalam setiap kategori kolom yang disajikan pada 

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Profil Baris 

Variabel/ 

Rumah 

Makan 

Indo 

Alam 

Sari 

Mang 

Ajo 

Sindang 

Reret 

Lebak 

Sari 

Indah 

Unik 0,165 0,170 0,171 0,163 

Harga 0,158 0,162 0,167 0,168 

Pelayanan 0,169 0,175 0,168 0,164 

Kenyamanan 0,280 0,173 0,176 0,168 

Lengkap 0,162 0,166 0,162 0,174 

Penyajian 0,166 0,154 0,156 0,163 

Loyalitas 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Pada rumah makan Indo Alam Sari dan Sindang 

Reret, nilai terbesar terdapat pada variabel 

kenyamanan masing-masing sebesar 0,280 dan 0,176. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen secara umum 

memilih rumah makan Indo Alam Sari dan Sindang 

Reret berdasarkan pada tingkat kenyamanan. Untuk 

rumah makan Mang Ajo, nilai terbesar terdapat pada 

variabel pelayanan sebesar 0,175. Hal ini 

menunjukkan konsumen memilih rumah makan Mang 

Ajo berdasarkan pelayanan. Rumah makan Lebak Sari 

Indah memiliki nilai terbesar pada variabel lengkap 

sebesar 0,174. Hal ini menunjukkan konsumen 

memilih rumah makan Lebak Sari Indah berdasarkan 

menu yang lengkap.  

 
Tabel 2. Profil Kolom 

Variabel/ 

Rumah 

Makan 

Indo 

Alam 

Sari 

Mang 

Ajo 

Sindang 

Reret 

Lebak 

Sari 

Indah 

Unik 0,258 0,254 0,247 0,241 

Harga 0,253 0,247 0,247 0,253 

Pelayanan 0,262 0,259 0,240 0,239 

Kenyamanan 0,270 0,249 0,243 0,238 

Lengkap 0,255 0,250 0,236 0,259 

Penyajian 0,272 0,241 0,236 0,251 

Loyalitas 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Profil kolom pada Tabel 2 menunjukkan proporsi dari 

kategori kolom dalam setiap kategori baris. Pada 

variabel unik, pelayanan, kenyamanan, dan penyajian 

terlihat nilai terbesar terdapat pada rumah makan Indo 

Alam Sari yaitu masing-masing sebesar 0,258; 0,262; 

0,270; dan 0,272. Hal ini menunjukkan bahwa rumah 

makan Indo Alam Sari memberikan kesan yang unik, 

kenyamanan, pelayanan dan penampilan yang baik 

dibandingkan rumah makan lainnya. Rumah makan 

Lebak Sari Indah menawarkan produk yang lengkap 

dibandingkan yang lainnya karena nilai profil kolom 

untuk variabel lengkap paling tinggi sebesar 0,259. 

Untuk variabel harga, rumah makan Indo Alam Sari 

dan Lebak Sari Indah sama-sama memberikan harga 

yang terjangkau bisa dilihat dari nilai profil kolom 

variabel harga paling tinggi sebesar 0,253. 

  
Tabel 3. Nilai Proporsi Inersia 

   Proporsi Inersia 

Dimensi 
Chi-

Square 
Sig. 

Frek 

Relatif 

Frek 

Kumulatif 

1 

353,6 0,000 

0,511 0,511 

2 0,368 0,879 

3 0,121 1 

Total 1 1 

 

Nilai Chi-Square sebesar 353,6 dan p-value sebesar 

0,000 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat signifikan antara rumah makan dengan brand 

positioning. Proporsi inersia kumulatif pada dua 

dimensi sebesar 0,879 menunjukkan bahwa apabila 

dipetakan dalam dua dimensi, keragaman data atau 

karakteristik data yang mampu dijelaskan sebesar 

87,9% dari total keragaman data sedangkan informasi 

yang hilang sebesar 12,1%. 

 

 

Gambar 2: Pemetaan Karakteristik Rumah Makan    

      Berdasarkan Brand Positioning  
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Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel harga, unik, 

dan pelayanan mengelompok di rumah makan 

Sindang Reret dan Mang Ajo. Hal ini menujukkan 

bahwa rumah makan Sindang Reret dan Mang Ajo 

menawarkan harga dari produk yang dijual lebih 

terjangkau, menyediakan produk sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dengan keunikan rumah makan 

tersendiri, dan memberikan pelayanan dengan service 

yang baik kepada pelanggan. Variabel lengkap 

mengelompok di rumah makan Lebak Sari Indah. Hal 

ini menunjukkan bahwa rumah makan Lebak Sari 

Indah menawarkan kelengkapan produk yang dijual. 

Variabel penampilan dan kenyamanan mengelompok 

di rumah makan Indo Alam Sari. Hal ini 

menunjukkan bahwa rumah makan Indo Alam Sari 

memberikan penyajian makanan yang baik dan 

kenyamanan suasana. 

4. KESIMPULAN 
 
Rumah makan Sindang Reret dan Mang Ajo bersaing 

pada harga, keunikan, dan pelayanan. Rumah makan 

Lebak Sari Indah unggul pada menu yang lengkap dan 

rumah makan Indo Alam Sari unggul pada penyajian 

dan kenyamanan yang diberikan. Saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah mengidentifikasi lagi 

variabel lainnya yang bisa menjadi keunggulan dari 

keempat rumah makan tersebut. 
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Abstrak  –  Saat ini persaingan bisnis pada e-commerce khususnya pada toko baju online tidak hanya 

menggunakan perangkat sistem informasi, namun sudah dilengkapi sistem segmentasi pelanggan. Salah satu 

metode sistem segmentasi pelanggan yang digunakan adalah data mining. Data minig digunakan untuk 

menemukan pola-pola yang tersembunyi pada database. Untuk menemukan pola segmentasi pelanggan 
menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetery). Metode data mining untuk melakukan proses 

segmentasi adalah metode clustering. Clustering merupakan proses penggugusan data menjadi kelompok-

kelompok yang memiliki kemiripan. Dari hasil percobaan metode Self orginizing Map (SOM) melakukan proses 

clustering dan menggambarkan hasil clustering berdasarkan kelas pelanggan dari nilai RFM. Dengan melakukan 

proses clustering, pihak pengambil keputusan dapat memahami segmentasi pelanggan dan melakukan upaya 

peningkatan pelayanan pelanggan. Sistem yang telah dibangun menggunakan metode Self Orginizing Map (SOM) 

pada pengujian fungsionalitas berhasil dibangun dan sesuai yang diharapkan. Pada pengujian white box dengan 

cyclomatic complexity dengan menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetery) dengan level dan 

resiko complexity adalah Program sederhana, tanpa banyak resiko sedangkan pada metode i dengan level dan 

resiko complexity adalah Lebih kompleks, resiko sedang. Dari uji test case dimana semua test case model RFM 

(Recency, Frequency dan Monetery) dan metode Self Orginizing Map (SOM) berjalan dengan hasil yang 
diharapkan 

Kata Kunci : Segmetasi Pelanggan, Recency, Frequency, Monetery, Self Orginizng Map 

 

 

 

Abstract  –  Nowadays, competition in the e-commerce business, especially in the online clothing store not only 

use the information system but is equipped decision systems. One of method used decision support system is data 

mining. Data mining is used to discover hidden patterns in the database. To find the pattern of customer, using 

segmentation model RFM (Recency, Frequency, Monetary). Data mining methods to make the process of 

segmentation is clustering method. Clustering is process that cluster the data into groups that have similarities. 

From the experimental results Self method Orginizing Map (SOM) clustering process and describe the clustering 

results by class of customers of the value of RFM. By making the process of clustering, the decision maker can 

understand customer segmentation and made efforts to enhance customer service. The system has been built using 
the method of Self Orginizing Map (SOM) on the test functionality successfully built and as expected. In testing 

white box with cyclomatic complexity by using RFM model (Recency, Frequency, Monetery) with level and risk 

complexity is simple program, without much risk while in Self Orginizing Map method with level and risk 

complexity is More complex, medium risk. From test case test where all test case model of RFM (recency, 

frequency and monetery) and method of Self Orginizing Map (SOM) goes with expected result. 

Keywords: Segmentation Customer,Recency, Frequency, Monetery, Self Orginizing Map 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini teknologi informasi mengalami 
perkembangan yang sangat cepat, seiring dengan 

kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. 

Teknologi memegang peranan yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Telah banyak sektor yang 

menerapkan teknologi ini, salah satunya dalam bidang 

perdagangan. Lalu muncul perdagangan dengan 

internet sebagai sarana utama, yaitu e-commerce. 

Menurut  [1], e-commerce adalah suatu proses 

membeli dan menjual produk-produk secara elektronik  

 

 

 

 

oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan 
dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

implementasi e-commerce dalam dunia bisnis, 

ditandai dengan banyaknya bermunculan situs-situs 

penjualan secara online atau berbasis web. Ini 

merupakan budaya baru dalam melakukan transaksi 

jual beli. Disadari atau tidak penerapan e-commerce 

ini telah berdampak pada efisiensi dan efektifitas 

transaksi, serta dapat mengangkat produk atau citra 

dari perusahaan yang menerapkan konsep tersebut. 
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Untuk meningkatkan transaksi pada 

perusahaan salah satunya adalah dengan menentukan 

segmentasi pelanggan. Perusahaan mengidentifikasi 

pelanggan mempunyai kebutuhan yang mirip, 

kelakuan yang mirip dan kemampuan membayar yang 

mirip. Setelah mengidentifikasi, satu sistem membagi 

dengan kesamaan karakteristik yang memperlihatkan 

terdapatnya kesamaan tingkah laku konsumen. 

Segmentasi pelanggan merupakan merupakan proses 

pengelompokan pelanggan berdasarkan kriteria atau 

karakteristik tertentu. 
Hal itulah yang melatarbelakangi dibuatnya 

sebuah aplikasi Segmentasi pelanggan pada toko baju 

online. Metode segmentasi pelanggan adalah Self 

Orginizing Map (SOM). Dimana metode SOM yaitu 

metode yang juga dikenal dengan metode pemetaan 

data. Penyelesaian masalah akan dilakukan dengan 

metode SOM, kemudian hasil pengelompokkan 

pelanggan dari metode SOM dijadikan sebagai hasil 

dari Segmentasi pelanggan pada toko baju online. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. E-Commerce 

E-commerce menurut  [2] adalah penggunaan 

jaringan komputer untuk meningkatkan performa 

organisasi dan dapat meningkatkan keuntungan, 

meningkatkan layanan kepada pengguna dan 

mengirim produk lebih cepat. Definisi yang lebih 

kompleks yaitu menurut [3], e-commerce adalah 

aktifitas transaksi bisnis dan proses internal yang 

mendukung perusahaan untuk membeli, menjual, 

merekrut, merencanakan, dan aktifitas lainnya.  

 

2.2. Segmentasi Pelanggan 

Hal ini diikuti dengan segmentasi 

berdasarkan indikator sosial ekonomi, sehingga 

pelanggan akan dikelompokkan berdasarkan nama 

pelanggan, periode transaksi, jumlah barang transaksi 

dan jumlah transaksi. Segmentasi pelanggan dapat 

pula dibuat berdasarkan tingkat keloyalan 

pelanggannya. Dengan demikian, dapat diketahui 

segmen pelanggan yang loyal untuk dijadikan sasaran 

kegiatan pemasaran yang tepat. Sedangkan untuk 

pelanggan yang kurang loyal, perusahaan dapat 
mengusahakan strategi untuk mengubah pelanggan 

yang kurang menguntungkan menjadi pelanggan yang 

setia dan memberikan nilai kepada perusahaan. 

Tujuan utama melakukan segmentasi 

pelanggan adalah mengetahui tingkah laku pelanggan. 

Pelanggan dapat disegmentasi dengan mengacu pada 

beberapa variabel. Salah satu yang sering digunakan 

adalah model RFM (Recency, Frequency, Monetery).  

Unuk melakukan segmentasi pada database 

besar, dilakukan proses data mining. Salah satu teknik 

data mining yang digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan segmentasi adalah clustering. Terdapat 

bermacam-macam metode melakukan clustering. 

Salah satu metode clustering adalah dengan 

menggunakan jaringan syaraf tiruan.  

 

2.3. Model RFM 

Analisis RFM (Recency, Frequency, 

Monetery) diusulkan oleh [4], merupakan model yang  

digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan 

dengan menggunakan tiga variabel (atribut) yaitu 

interval belanja pelanggan, frekuensi dan jumlah uang. 

Model RFM sangat efektif untuk melakukan 

segmentasi pelanggan. Berikut adalah detail model 

RFM : 

1. Recency (R) 

Definisi recency adalah interval waktu 

antara transaksi terakhir yang dilakukan 

pelanggan dengan waktu sekarang atau 

selama periode tertentu.  

2. Frequency (F) 

Frequency didefinisikan sebagai jumlah 

kali transaksi yang dilakukan pelanggan 

sampai waktu sekarang atau periode 

yang ditentukan. 

3. Monetery (M) 

Monetery memiliki definisi sebagai 

jumlah biaya yang dikeluarkan 

pelanggan dalam setiap transaksi sampai 

waktu sekarang atau dalam periode 

tertentu. 

  

Menurut [5] terdapat enam pembagian 

pelanggan pada perusahaan retail berdasarkan nilai 

RFM yang dimiliki pelanggan. 

 

Tabel 1. Pembagian pelanggan model RFM 

Kelas pelanggan Deskripsi 

Superstar - Pelanggan dengan tingkat loyalitas 

paling tinggi. 

- Memiliki recency yang paling 

tinggi. 

- Memiliki frequency tertinggi. 

Golden 

Customer 

- Memiliki nilai (value) terbesar 

kedua. 

- Memiliki recency terbesar kedua. 

- Memiliki frequency terbesar kedua 

Typical 

Customer 

- Memiliki nilai (value) terbesar 

ketiga. 

- Memiliki recency terbesar ketiga. 

- Memiliki frequency terbesar ketiga 

Occational 

Customer 

- Memiliki frequency terendah 

kedua setelah Dormant customer. 

- Memiliki recency rendah 

(memiliki waktu yang lama dengan 

rentang waktu terakhir kunjungan) 

- Memiliki nilai (value) terbesar 

ketiga. 
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Everyday 

Customer 

- Memiliki peningkatan dalam 

transaksi. 

- Melakukan pembelanjaan dalam 

jumlah kecil. 

- Memiliki value dengan skala 

menengah hingga rendah  

Dormant 

Customer 

- Memiliki frequency dan nillai 

value terendah 

- Memiliki waktu yang lama ketika 

masa terakhir kunjungan (memiliki 

recency terendah) 

 

2.4. Data Mining 

 Menurut [6] data mining merupakan suatu 

proses yang menggunakan teknik statistik, 

matematika, kecerdasan tiruan dan matching-learning 

untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi 

yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari 

berbagai database besar. Definisi serupa juga 

dinyatakan oleh [7] yaitu proses mengekstraksi atau 

mendeteksi pola-pola yang tersembunyi dari sebuah 

database. 

 

2.5. Jaringan SOM/Kohonen (Self Orginizing Map) 

Jaringan syaraf tiruan SOM/Kohonen 

merupakan salah satu model jaringan syaraf tiruan 

yang menggunakan metode unsupervised learning. 

Artinya, jaringan tersebut melakukan pembelajaran 

tanpa bimbingan data input-target. Self Orginizing 

Map (SOM) disebut juga pemetaan yang 

mempertahankan topologi diantara unit cluster. 

dengan mengasumsikan struktur topologi di 

antara unit cluster. Sifat ini tampak pada otak. 
Disini terdapat m unit cluster yang tersusun 

dalam array satu atau dua dimensi. Sinyal masukan 

merupakan n simpul. 

Vektor bobot unit cluster bertindak sebagai 
eksemplar dari pola masukan yang terasosiasi dengan 

gugus tersebut. Selama proses iterasi, unit cluster yang 

vektor bobotnya sangat sepadan dengan pola masukan 

(biasanya dinyatakan dengan kuadrat jarak Euclidean 

minimum) dipilih sebagai pemenang. Unit pemenang 

dan unit tetangganya (dalam arti topologis unit cluster) 

memperbaharui bobotnya. Vektor bobot unit tetangga 

umumnya tidak dekat dengan pola input.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Blok Diagram 

 Dalam penelitian ini, blok diagram proses 

RFM dan metode clustering Self Orginizing Map 

(SOM) dapat dilihat di gambar 1. 

 

Gambar 1 Blok Diagram 

 Pada proses RFM dan clustering Self 

Orginizing Map (SOM) data diambil dari database 

data transaksi pelanggan, selanjutnya data transaksi 

pelanggan dikelompokkan berdasarkan (RFM) periode 

transaksi, kemudian dilakukan pengambilan bobot 

berdasarkan rata-rata data RFM. Selanjutnya 

melakukan perhitungan euclidean distance dengan 

maksimal 100 iterasi, hasil dari euclidean distance 

dihitung rata-rata bobot Self Orginizing Map (SOM) 

untuk menentukan kategori cluster pelanggan. 

 Kemudian menentukan cluster pelanggan 

dari data pelanggan, dilakukan proses euclidean 
distance antara bobot RFM dengan hasil bobot Self 

Orginizing Map (SOM) dengan melakukan proses 

euclidean distance, dari hasil euclidean distance 

diambil data terkecil sebagai penentuan cluster 

pelanggan berdasarkan kategori pelanggan. 

 

3.2. Use Case Diagram 

System

Calon Pelanggan

Pelanggan

Admin

Registrasi

Melihat Katalog Baju

Login

Pesan Baju

Login

Mengelola Data Baju

Lihat Data Penjualan

Verifikasi Pesanan

Lihat data hasil analisa pelanggan

Return Baju

Lihat Data Return Barang

 

Gambar 2 Use Diagram 

 Penggunaan sistem ada 3, yaitu Calon 

pelanggan, Pelanggan dan Admin. Untuk calon 

pelanggan hanya dapat melihat katalog baju, untuk 

memesan baju calon pelanggan harus melakukan 

registrasi dan login. Untuk pelanggan dapat 

melakukan login melihat katalog baju, pesan baju dan 

kembalikan baju. Sedangkan pada admin dapat 

melakukan mengelola data baju, admin dapat 

melakukan memperbarui data baju. Admin juga dapat 
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melihat data penjualan, kemudian verifikasi 

pemesanan dan pengembalian baju dari pelanggan, 

admin juga dapat melakukan lihat data hasil analisa 

pelanggan. Dalam lihat data hasil analisa, admin dapat 

melihat pengelompokkan pelanggan berdasarkan 

kriteria pelanggan yang telah ditentukan. Untuk 

melakukan pengelolaan data baju, lihat data penjualan, 

verifikasi pesanan dan lihat data hasil analisa, admin 

terlebih dahulu harus login ke sistem. 

3.3. Hasil Antarmuka 

 

3.3.1. Halaman Calon Pelanggan dan 

Pelanggan 

Pada segmentasi pelanggan toko baju online 

halaman pelanggan dapat diakses apabila pelanggan 

telah melakukan registrasi dan melakukan login. 

Gambar 3 merupakan antarmuka halaman login untuk 

pelanggan. 

 

Gambar 3 Tampilan halaman registrasi pelanggan 

Gambar 4 Tampilan halaman login untuk 

pelanggan.  

 

Gambar 4 Tampilan halaman login 

Gambar 5 Tampilan halaman home untuk 

pelanggan yang sudah melakukan registrasi. 

 

Gambar 5 Tampilan halaman home pelanggan 

Gambar 6 merupakan tampilan halaman katalog, 

pelanggan dapat memilih baju berdasarkan kategori 

yang akan di order. 

 

Gambar 6 Tampilan halaman katalog pelanggan 

3.3.2. Halaman Admin 

Gambar 7 merupakan tampilan halaman login 

untuk admin 

 

Gambar 7 Tampilan halaman login admin 

Gambar 8 Tampilan halaman dashboard untuk 

owner yang berisikan data penjualan, total penjualan, 

587



jumlah pelanggan, jumlah order pelanggan dan grafik 

cluster dari pelanggan.  

 

Gambar 8 Tampilan Kirim Email 

Gambar 9 Tampilan halaman data master 

pada admin yang berisikan submenu kategori, barang, 

pelanggan dan slideshow yang masing-masing 

memiliki fungsi tambah, edit dan hapus.  

 

Gambar 9 Tampilan halaman data master admin 

Gambar 10 Tampilan halaman order 

yakni admin bisa melihat pelanggan-pelanggan 

yang melakukan order barang, apabila pelanggan 

telah mengirimkan bukti pembayaran maka 

admin me-verifikasi status terkirim, admin bisa 

melakukan tambah, edit dan hapus data. 

 

Gambar 10 Tampilan halaman order pada admin 

Gambar 11 adalah halaman pengiriman yakni 

data-data pelanggan yang telah di verifikasi pada order 

dengan status order “sudah konfirmasi” dan status 

terkirim “sudah terkirim”, admin bisa melakukan 

tambah, edit dan hapus data. 

 

Gambar 11 Tampilan halaman pengiman pada admin 

 Gambar 12 adalah halaman grafik hasil 

segmentasi pelanggan dari data pelanggan yang telah 

dilakukan dari pada pengiriman dengan proses 

melakukan inputan tanggal, bulan dan tahun yang 

akan di proses menjadi pada hasil segmentasi. 

 

Gambar 12 Tampilan halaman perhitungan SOM pada 
admin 

3.4. Pengujian 

Pada bagian pengujian ini, sistem diuji 

melalui 2 jenis pengujian. Pengujian ini dilakukan 

untuk melihat dan memastikan apakah sistem yang 

telah dibangun telah memenuhi segala hal yang 

diharapkan sebelumnya. Pengujian juga dilakukan 

dengan tujuan melihat apakah sistem yang dibangun 

telah berjalan dengan benar. 

 

3.4.1. Pengujian Black Box 

Berdasarkan hasil pengujian black box 

setiap fungsionalitas pada segmentasi 

pelanggan pada toko baju online dengan 

menggunakan metode self orginizing map 

berhasil dibangun dan sesuai dengan yang 

diharapakan. 
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Halaman Hasil yang 

dharapkan 
Hasil Keterangan 

Halaman 

Login 

Dapat masuk ke 

halaman home 

Sesuai Jika username 

dan password 

benar 

Halaman 

Register 

Dapat terdaftar dan 

bisa melakukan 

login 

Sesuai Jika data yang 

dimasukkan 

lengkap dan 

benar 

Halaman 

Home 

Dapat menampilkan 

halaman home pada 

ecommerce 

Sesuai - 

Halaman 

Katalog 

Dapat menampilkan 

data katalog 

Sesuai - 

Halaman 

About US 

Dapat menampilkan 

halaman pada about 

Sesuai - 

Halaman 

Contact US 

Dapat menampilkan 

halaman pada 

contact 

Sesuai - 

Halaman 

Return 

barang 

Dapat menampilkan 

halaman form pada 

return barang 

Sesuai  - 

Halaman 

Check Out 

Dapat menampilkan 

halaman pada check 

out 

Sesuai - 

Halaman My 

Wishlist 

Dapat menampilkan 

halaman pada my 

wishlist 

Sesuai  - 

Halaman 

confirmation 

order 

Dapat menampilkan 

halaman pada 

confirmation order 

Sesuai  - 

Halaman 

Admin 

Dapat melakukan 

proses login dan 

menampilkan 

halaman pada admin  

Sesuai Jika username 

dan password 

benar 

Halaman 

Dashboard 

Dapat menampilkan 

tampilan pada 

halaman dashboard 

Sesuai  - 

Halaman 

Data Master 

Dapat melakukan 

CRUD pada 

halaman data master 

Sesuai - 

Halaman 

Order 

Dapat melakukan 

CRUD pada 

halaman order 

Sesuai - 

Halaman 

Pengiriman  

Dapat melakukan 

CRUD pada 

halaman pengiriman 

Sesuai - 

Halaman 

Return 

barang 

Dapat melakukan 

CRUD pada 

halaman return 

barang 

Sesuai - 

Halaman 

perhitungan 

SOM 

Dapat menampilkan 

data proses 

perhitungan pada 

metode SOM 

Sesuai  - 

 

Pada hasil pengujian white box dengan 
cyclomatic complexity, segmentasi pelanggan pada 

toko baju online dengan menggunakan model RFM 

dengan level dan resiko adalah program sederhana 

tanpa banyak resiko. Sedangkan pada metode self 

orginizing map dengan level dan resiko sedang, dari 

uji test case model RFM (recency, frequency, 

monetery) dan metode self orginizing map (SOM) 

berjalan dengan hasil yang diharapkan. 

 

 

 

 

3.4.2. Pengujian White Box Testing 

Pengujian white box dilakukan 

dengan pengukuran cyclomatic complexity 

pada pengujian white box. Dimana 

pengukuran ini memberikan pengukuran 

kuantitatif dan kompleksitas logika 

program. Perhitungan cyclomatic 

complexity diawali dengan membuat 

flowgraph dari kode program, sehingga 

memiliki banyak node dan edge. Pada 

pengujian model RFM dan metode Self 
Orginizing Map ini dapat disimpulkan 

bahwa region pada model RFM adalah 4 

dan metode Self Orginizing Map adalah 23 

penjelasannya sebagai berikut : 

Region / Complexity model RFM : 

V(G) = E – N + 2 

  = 12 – 10 + 2 

  = 4 

Region / Complexity metode Self 

Orginizing Map : 

V(G) = E – N + 2 
  = 82 – 61 + 2 

  = 23 

Berdasarkan hasil pengujian white 

box testing yang dilakukan dengan 

menggunakan cyclomatic complexity maka 

dapat disimpulkan bahawa program yang 

telah dibangun pada model RFM ini 

merupakan program sederhana, tanpa 

banyak risiko, hal ini dikarenakan hasil 

akhir pengujian pada RFM bernilai 4. 

Sedangkan pada metode Self Orginizing 
Map merupakan lebih kompleks, risiko 

sedang, hal ini dikarenakan hasil akhir 

pengujian pada metode Self Orginizing 

Map adalah 23. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Berdasarkan hasil pengujian black box setiap 

fungsionalitas pada segmentasi pelanggan toko 

baju online dengan menggunakan metode self 

orginizing map berhasil dibangun dan berjalan  

sesuai  yang diharapkan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian white box dengan 

cyclomatic complexity, segmentasi pelanggan 

pada toko baju online dengan menggunakan 

model RFM dengan level dan resiko 

complexity adalah Program sederhana, tanpa 

banyak resiko sedangkan pada metode self 
orginizing map dengan level dan resiko 

complexity adalah Lebih kompleks, resiko 

sedang. Dari uji test case dimana semua test 

case model RFM (recency, frequency dan 

monetery) dan metode Self Orginizing Map 

(SOM) berjalan dengan hasil yang diharapkan. 
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3. Dari hasil segmentasi pelanggan disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan metode Self 

Orginizing Map (SOM) dapat ditetapkan 

segmen pelanggan, terdapat 6 segmen 

pelanggan didapatkan dari pemetaan recency, 

frequency dan monetery pelanggan kemudian 

di cluster menggunakan metode Self Orginizing 

Map (SOM). 
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Abstrak  –  PT Bengkalis Kuda Laut yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi atau engineering, 

procement and construction (EPC) yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan penanganan proyek yang 

rata-rata proyeknya membutuhkan pengadaan kendaraan. Selama ini perusahaan memperlakukan kendaraan 

proyek yang sudah habis kontraknya sebagai aset tetap sesuai dengan PSAK No.16, namun seharusnya 

perusahaan harus membedakan antara kendaraan yang masuk klasifikasi aset tidak lancar yang dimiliki untuk 

dijual dan aset tetap. Pada penelitian ini, sebanyak 166 unit kendaraan yang masuk Kategori aset tidak lancar 
yang dimiliki untuk dijual dengan 113 unit sudah terjual dan 53 unit belum terjual sampai akhir tahun 2016. 

Penerapan PSAK No.58 terhadap aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual berdampak pada Laporan laba rugi 

dengan penurunan beban depresiasi kendaraan dari 113 unit kendaraan sebesar Rp899.147.638 dan dari 53 unit 

kendaraan sebesar Rp545.306.250. Selain itu, juga berdampak pada kenaikan laba perusahaan pada akhir tahun 

2016 sebesar Rp132.881.250. Penerapan PSAK No.58 juga berdampak pada kenaikan nilai aset karena 

munculnya akun aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebesar Rp4.951.714.583. 

 
Kata Kunci : aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, reklasifikasi, kendaraan 

  

Abstract - PT Bengkalis Kuda Laut which is engaged in integrated construction services (engineering, 

procement and construction (EPC) whose operational activities are related to project handling which the 

average project requires vehicle procurement. So far, the company treats project vehicles that have expired 

contracts as fixed assets in accordance with PSAK No.16, but the company should distinguish between vehicles 

classified as non-current assets held for sale and fixed assets. In this study, as many as 166 units of vehicles 

entering the category of non-current assets held for sale with 113 units have been sold and 53 units have not 

been sold until the end of 2016. The adoption of PSAK No.58 against non-current assets held for sale affects the 

Earnings Report loss with decrease in vehicle depreciation expense from 113 units of vehicles amounting to 

Rp899,147,638 and from 53 units of vehicles amounting to Rp545,306,250. In addition, it also affects the 
increase in corporate profits by the end of 2016 amounting to Rp132.881.250. The adoption of PSAK No.58 also 

affected the increase in asset value due to the advent of non-current assets held for sale of Rp4,951,714,583. 

 

Keywords: non-current assets held for sale, reclassification, vehicles 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyajian dan pengungkapan aset tetap 

berdasarkan PSAK No. 16 dan PSAK No. 58 berbeda, 

karena untuk aset yang diklasifikasikan sebagai aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual tidak 

diungkapkan sebagai aset tetap dalam laporan 

keuangan dan aset tersebut tidak lagi merupakan 

subjek untuk penyusutan.Pengungkapan dan penyajian 
aset tetap yang dimiliki untuk dijual harus sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku 

umum, karena hal tersebut sangat penting bagi 

penyusun laporan keuangan, pihak internal 

perusahaan, dan auditor eksternal yang melakukan 

audit atas laporan keuangan dengan harapan laporan 

keuangan yang disajikan akan lebih berkualitas 

dengan opini wajar tanpa pengecualian dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para pengguna 

laporan keuangan. 

PT Bengkalis Kuda Laut Grup merupakan 

suatu grup perusahaan yang terdiri dari PT Bengkalis 

Kuda Laut sebagai induk perusahaan dan PT Persada 

Subur Makmur, PT Karya Lestari Perkasa dan PT 

Mitra Kurnia Serasih sebagai anak perusahaan yang 

didanai oleh PT Bengkalis Kuda Laut. PT Bengkalis 

Kuda Laut sendiri yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi terintegrasi atau engineering, procement 

and construction (EPC) yang kegiatan operasionalnya 
berkaitan dengan penanganan proyek yang rata-rata 

proyeknya membutuhkan pengadaan kendaraan. 

Setiap proyek yang selesai kontrak, maka kendaraan 

yang dipergunakan dalam proyek tersebut akan dijual 

dan ditempatkan pada satu lokasi khusus. Kendaraan 

yang tidak lagi dipergunakan dalam kegiatan 

operasional proyek karena kontrak proyek tersebut 

telah selesai, maka akan dijual dan dilokasikan 
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showroom mobil milik perusahaan khusus untuk 

penempatan kendaraan yang tidak digunakan lagi 

dalam kegiatan operasional perusahaan hingga 

kendaraan tersebut terjual. 

Total unit kendaraan yang terjual selama tahun 

2015 sebanyak 70 unit dari total unit keseluruhan 

tahun 2015 adalah 120 unit dengan jenis kendaraan 

yang berbeda-beda. Total 70 unit kendaraan yang 

terjual di tahun 2015 merupakan kendaraan dari 

proyek yang berakhir pada tahun 2015 yaitu 43 unit 

kendaraan dari proyek pool 12 unit kendaraan dari 
proyek bali age dan 15 unit kendaraan dari proyek 

ex7334. Proyek pool dan ex7334 merupakan proyek 

penyediaan kendaraan kawasan Jakarta dan proyek 

bali age merupakan proyek penyedia jasa angkut 

pengangkutan seng. Dari total unit yang terjual pada 

tahun 2015, total aset tetap yang dapat diklasifikasikan 

sebagai aset yang dimiliki untuk dijual cukup 

signifikan. 

Pembebanan yang tidak seharusnya dilakukan 

akan menyajikan informasi keuangan yang tidak 

relevan bagi pengambil keputusan karena laba yang 
disajikan di laporan keuangan sangat kecil disebabkan 

oleh pembebanan yang tidak tepat. Berdasarkan 

pemaparan sebelumnya, penulis melakukan penelitian 

ini untuk membantu PT Bengkalis Kuda Laut dalam 

menerapkan PSAK No. 58 agar informasi keuangan 

yang disajikan relevan dan sesuai standar yang berlaku 

dengan penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK 

No. 58 terhadap Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

untuk Dijual pada PT Bengkalis Kuda Laut 

Grup”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlakuan aset tetap pada PT 

Bengkalis Kuda Laut untuk aset telah dijual? 

2. Bagaimana penerapan PSAK No. 58 terhadap 

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual 

pada PT Bengkalis Kuda Laut? 

3. Bagaimana dampak laba yang ditampilkan 

pada laporan keuangan terhadap penerapan 

PSAK No. 58 pada PT Bengkalis Kuda Laut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada penerapan 
PSAK No. 58 pada periode pembukuan tahun 2016. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan aset 

tetap pada PT Bengkalis Kuda Laut untuk 

aset telah dijual 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan 

PSAK No. 58 terhadap Aset Tidak Lancar 
yang Dimiliki untuk Dijual pada PT 

Bengkalis Kuda Laut 

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak laba 

yang ditampilkan pada laporan keuangan 

terhadap penerapan PSAK No. 58 pada PT 

Bengkalis Kuda Laut 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi PT 

Bengkalis Kuda Laut adalah untuk membantu 
menerapkan PSAK No. 58 terhadap aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual sehingga 

dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

dalam membantu menerapkan standar sesuai 

klasifikasi aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis 

adalah untuk menerapkan ilmu akuntansi 

keuangan menengah atau intermediate 

accounting terutama untuk perlakuan aset 
tetap,dan aset tidak lancar yang dimiliki 

untuk dijual yang belum pernah dibahas 

selama perkuliahan diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi penulis sendiri. 

3. Bagi Pembaca 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca 

adalah untuk menambah wawasan dan dapat 

menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Metode Penelitian  

Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

komparatif, dimana penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data – data yang dibutuhkan 

seperti laporan posisi keuangan periode 31 

Desember 2016, laporan laba rugi untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 

daftar aset tetap kendaraan untuk tahun yang 

berakhir 31 Desember 2016 dan daftar aset 
tetap kendaraan yang telah dijual oleh 

perusahaan selama tahun 2016. 

2. Mengklasifikasikan aset tetap kendaraan 

berupa kendaraan yang termasuk kategori 

aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 

berdasarkan data daftar aset tetap kendaraan 

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 

dan daftar aset tetap kendaraan yang telah 

dijual oleh perusahaan selama tahun 2016. 

3. Menyusun laporan posisi keuangan per 31 

Desember 2016 dan laporan laba rugi untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2016 untuk 
perkiraan-perkiraan pada laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi yang 

berpengaruh pada proses reklasifikasi. 
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4. Membandingkan laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi jika menerapkan PSAK No. 

16 saja tanpa penerapan PSAK No. 58 dan 

jika menerapkan PSAK No. 16 dan juga 

menerapkan PSAK No. 58 terhadap aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual.  

5. Mengidentifikasi dampak penerapa PSAK 

No. 58 terhadap laba yang terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

6. Kesimpulan dari hasil penelitian penerapan 

PSAK No. 58 terhadap aset tidak lancar yang 
dimiliki untuk dijual pada PT Bengkalis 

Kuda Laut. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Pengertian Aset Tidak Lancar 
Terdapat dua kategori aset yaitu aset lancar 

(current asset) dan aset tidak lancar (non current 
asset) [3]. Aset lancar adalah aset yang dimiliki oleh 
perusahaan yang diharapkan dapat dikonversikan 
menjadi kas, atau dikonsumsi tidak lebih dari dua 
belas bulan atau satu tahun ke depan. Aset lancar pada 
umumnya meliputi kas, piutang dagang, investasi 
jangka pendek, dan lain sebagainya.  

 

2.2 Kategori Aset Tidak Lancar 

Kategori utama aset tidak lancar adalah 
properti, pabrik, dan peralatan atau (property, plant 
and equipment), aset tidak berwujud dan investasi 
jangka panjang. Aset tetap pada laporan posisi 
keuangan harus tercatat sebesar harga perolehannya 
yaitu jumlah uang atau utang yang timbul dalam 
perolehan aset tetap tersebut sampai dengan aset 
tersebut siap untuk digunakan [5] 

 

2.3 Klasifikasi Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

Untuk Dijual 
Pengklasifikasikan suatu aset tidak lancar yang 

dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatat akan 
dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan 
daripada melalui pemakaian berlanjut [8]. Dalam hal 
ini, aset atau kelompok aset tersebut harus berada 
dalam keadaan segera dapat dijual dan penjualannya 
harus sangat mungkin terjadi (highly probable). 
Penjualan dikatakan sangat mungkin terjadi, jika 
manajemen berkomitmen terhadap rencana penjualan 
aset, melalui suatu program aktif untuk mencari 
pembeli dan penyelesaian rencana tersebut, aset harus 
dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai 
dengan nilai wajar kininya, penjualan diperkirakan 
memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjualan 
dalam waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi, tidak 
mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan 
atas rencana. Keadaan yang dapat memperpanjang 
periode penyelesaian lebih dari satu tahun adalah 
penundaan terjadi disebabkan oleh peristiwa atau 
keadaan diluar kendali perusahaandan entitas tetap 
berkomitmen dengan rencana penjualan. 
 

2.4 Pengukuran Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

Untuk Dijual 

Pengukuran aset tetap atau kelompok lepasan 

yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual 

yaitu [4]:  

1. Aset diukur pada nilai yang lebih rendah antara 

jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi 

biaya untuk menjual. 

2. Rugi penurunan nilai diakui 

3. Penyusutan dihentikan 

Pada saat pelepasan akhir atau pada saat 

terjual, selisih antara nilai tercatat saat ini dengan 

perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian 
pelepasan aset. 
 

2.5 Penyajian Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

Untuk Dijual di Laporan Posisi Keuangan 

 

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual menyajikan 

dan mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan 

secara terpisah dari aset lainnya [4]. Liabilitas dalam 

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai 

dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari 

liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. 

 

2.6 Kebijakan Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

untuk Dijual Menurut PSAK No. 58 

 

PSAK No.58 tentang aset tidak lancar yang 

dimiliki untuk dijual yang telah telah disahkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 

Agustus 2014 yang merupakan perubahan atas PSAK 

No. 58tahun 2009. Berdasarkan revisi PSAK No. 58 

tahun 2014, aset yang termasuk aset tetap yang 
dimiliki untuk dijual harus berada dalam keadaaan 

segera dapat dijual maka diperlukan reklasifikasi pada 

aset tersebut pada saat aset tersebut memenuhi syarat 

dan kualifikasi sebagai aset tidak lancar yang dimiliki 

untuk dijual. Selain itu, pembebanan penyusutan tidak 

lagi dilakukan sejak aset tersebut diklasifikasikan 

sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. 

Pada saat pengklasifikasian, aset tetap akan 

dipindahkan ke akun aset tidak lancar yang dimiliki 

untuk dijual yang termasuk kelompok akun tidak 

lancar dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, 
akumulasi penyusutan selama aset tersebut masuk 

dalam kelompok aset tetap akan di tutup di akun debet 

sebesar nilai akumulasi aset tetap pada tanggal 

pengklasifikasian aset tetap menjadi aset tidak lancar 

yang dimiliki untuk dijual. Nilai dari aset tidak lancar 

yang dimiliki untuk dijual adalah sebesar nilai 

terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah 

dikurangi biaya untuk dijual. 

 
2.7 Laporan Keuangan 

 

Laporan Keuangan adalah suatu dokumen 

bisnis yang digunakan untuk melaporkan aktivitas 

bisnis suatu perusahaan pada tanggal atau periode 

tertentu yang digunakan oleh kelompok kepentingan 

tertentu untuk membuat berbagai keputusan bisnis [2]. 
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PSAK yang sudah mengadopsi IFRS 

menggunakan istilah karakteristik kualitatif untuk 

menggambarkan atribut yang membuat informasi 

keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan 

bermanfaat bagi pemakai, karakteristik kualitatif 

utama tersebut yaitu [1]: 

1. Dapat dipahami 

2. Relevan 

3. Dapat diandalkan 

4. Dapat  diperbandingkan 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Reklasifikasi Aset Kendaraan Menjadi Aset 

Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual 

3.1.1 Reklasifikasi Aset Kendaraan yang Terjual 

Tahun 2016 
Tabel 3.1.1 Perhitungan Reklasifikasi Aset Kendaraan 

Terjual Tahun 2016 

 
Sumber : PT Bengkalis Kuda Laut 

Berdasarkan data tersebut, nilai yang terendah 

antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

dengan nilai tercatat adalah nilai tercatat sebesar 

Rp10.806.816.230. Nilai tercatat dihitung dengan 

mengurangi harga perolehan kendaraan sebesar 

Rp28.839.321.662 dengan akumulasi penyusutan 

kendaraan mulai saat kendaraan tersebut diperoleh 
sampai saat kendaraan tersebut diklasifikasi sebagai 

aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual atau pada 

tanggal kontrak proyek selesai sebesar 

Rp18.032.505.431. Nilai wajar dikurangi dengan 

biaya untuk menjual dihitung dengan mengurangi nilai 

wajar sebesar Rp13.944.300.000 dengan komisi 

penjualan sebesar Rp400.425.000, maka nilai wajar 

setelah dikurangi biaya untuk menjual sebesar 

Rp13.543.875.000. komisi penjualan nominalnya 

adalah 3% dari harga jual kendaraan yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Nilai tercatat sebesar Rp10.806.816.230. 
merupakan nilai yang dimasukkan ke dalam akun aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan terpisah 

dari aset tetap, maka jurnal yang seharusnya dicatat 

pada saat reklasifikasi adalah sebagai berikut: 

(d) Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 

Rp10.806.816.230. 

(d) Akumulasi penyusutan – kendaraan   

Rp18.032.505.431 

(k) Kendaraan Rp28.839.321.662 

 

Namun jurnal tersebut tidak perlu dilakukan 
oleh perusahaan, karena kendaraan tersebut sudah 

terjual atau sudah lewat waktu reklasifikasi kendaraan 

tersebut maka tidak ada jurnal penyesuaian untuk 

kendaraan tersebut. Saat penjualan kendaraan tersebut, 

perusahaan membuat jurnal penjualan sebagai berikut: 

 

31 Des 2016  

(d)Beban komisi Rp400.425.000 

(k)Kas dan setara kas Rp400.425.000 

 

(d)Kas dan setara kas  Rp12.947.075.000 

(d) Akumulasi penyusutan kendaraan 

Rp19.514.112.298  

(k) Kendaraan Rp28.839.321.662 

(k) Keuantungan atas penjualan aset tetap  

Rp3.621.865.636 
 

Jika berdasarkan data Tabel 3.1.1 perhitungan 

reklasifikasi aset terjual tahun 2016, maka jurnal yang 

seharusnya dibuat adalah: 

(d) Kas dan setara kas Rp12.947.075.000 

(k) Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

 Rp10.806.816.230 

(k) Keuntungan atas penjualan aset tetap

 Rp2.140.258.770 

 

Namun jurnal tersebut tidak dilakukan oleh 
perusahaan, karena kendaraan tersebut sudah terjual 

atau sudah lewat waktu reklasifikasi kendaraan 

tersebut maka tidak ada jurnal penyesuaian untuk 

kendaraan tersebut. 

 

3.1.2 Reklasifikasi Aset Kendaraan yang Terjual 

Tahun 2016 
Tabel 3.1.2 Perhitungan Reklasifikasi Kendaraan Belum 

Terjual Tahun 2016 
 
 

 
 
Sumber : PT Bengkalis Kuda Laut 

Berdasarkan data tersebut, nilai yang terendah 

antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

dengan nilai tercatat adalah nilai tercatat sebesar 

Rp4.951.714.583. Nilai tercatat dihitung dengan 

mengurangi harga perolehan kendaraan sebesar 

Rp13.228.500.000 dengan  akumulasi penyusutan 

kendaraan dari saat kendaraan diperoleh sampai saat 

kendaraan tersebut diklasifikasi sebagai aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual atau pada tanggal 

kontrak proyek selesai sebesar Rp8.276.785.417. Nilai 

wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual dihitung 

dengan mengurangi nilai wajar atau harga jual sebesar 
Rp6.404.000.000 dengan komisi penjualan sebesar 

Rp192.120.000. atau sebesar 3% dari harga jual yang 

sudah merupakan  ketetapan dan ketentuan dari 

perusahaan dalam setiap penjualan kendaraan.  

Nilai tercatat sebesar Rp4.951.714.583. 

merupakan nilai yang dimasukkan ke dalam akun aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan terpisah 

dari aset tetap, maka jurnal yang seharusnya dicatat 

pada saat reklasifikasi adalah sebagai berikut: 
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(d)Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual      

     Rp.4.951.714.583. 

(d)Akumulasi penyusutan – kendaraan 

     Rp.8.276.785.417 

(k)Kendaraan Rp.13.228.500.000 

 

Saat penjualan aset kendaraan tersebut, 

perusahaan membuat jurnal penjualan seharusnya 

sebagai berikut: 

 

(d) Kas dan setara kas Rp.xxx.xxx.xxx 
(k) Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 

      Rp.xxx.xxx.xxx 

(k) Keuntungan atas penjualan aset teta 

     Rp.xxx.xxx.xxx 
 

3.2 Analisis dan Perbandingan Laporan Posisi 

Keuangan dan Laporan Laba Rugi Tahun 2016 

Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No.58 

3.2.1 Analisis dan Perbandingan Laporan Posisi 

Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

PSAK No.58 

Gambar 3.2.1 berikut merupakan tampilan 

laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016 

sesudah dilakukan penerapan PSAK No.58: 

 
Gambar 3.2.1 Laporan posisi keuangan per 31 Desember 

2016 sesudah dilakukan penerapan PSAK No.58 
Sumber : PT Bengkalis Kuda Laut 

Setelah melakukan reklasifikasi terhadap 

kendaraan PT Bengkalis Kuda Laut untuk periode 

tahun 2016, maka dapat dilihat pada Gambar 4.3.2 

laporan posisi keuangan Per 31 Desember 2016 

sesudah penerapan PSAK No.58 bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pada laba perusahaan yaitu 

laba ditahan sebesar Rp32.878.754.843 menjadi 

Rp34.772.787.394 mengalami kenaikan sebesar  

Rp1.894.032.551 dan laba tahun berjalan sebesar 

Rp23.088.198.588 menjadi Rp23.221.079.838 

mengalami kenaikan sebesar Rp132.881.250. 
Pada sisi aset sebesar Rp122.294.834.777 

menjadi Rp124.321.748.578 mengalami kenaikan 

sebesar Rp2.026.913.801. Hal ini disebabkan oleh 

munculnya akun aset tidak lancar yang dimiliki untuk 

dijual pada aset lancar sebesar Rp4.951.714.583, 

namun terjadi penurunan nilai kendaraan pada aset 

tetap sebesar Rp13.228.500.000 dari 

Rp20.256.160.000 menjadi Rp7.027.660.000 dan 

penurunan juga terjadi pada akumulasi penyusutan 

kendaraan sebesar Rp10.303.699.218 dari 

Rp12.885.383.542 menjadi Rp2.581.684.324. 
3.2.2   Analisis dan Perbandingan Laporan Laba Rugi 

Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No.58 

Gambar 3.2.2 berikut merupakan tampilan 

laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2016 sesudah dilakukan penerapan PSAK 

No.58: 

 
Gambar 3.2.2 Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 

31 Desember 2016 sesudah dilakukan penerapan PSAK 

No.58 
Sumber : PT Bengkalis Kuda Laut 
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Berdasarkan Gambar 3.2.2 laporan laba rugi 

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 

mengalami kenaikan pada laba tahun berjalan sebesar 

Rp132.881.250. dari Rp23.088.198.588 menjadi 

Rp23.221.079.83. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

beban operasional sebesar Rp7.670.024.913 dari 

Rp22.401.666.630 menjadi Rp22.268.758.380. 

Penurunan beban operasional dikarenakan adanya 

penurunan beban depresiasi kendaraan dikarenakan 

untuk perlakuan menurut PSAK No.58 bahwa saat 

aset diklasifikasikan sebegai aset tidak lancar yang 
dimiliki untuk dijual maka beban depresiasi atas aset 

tersebut akan dihentikan, maka hal ini akan 

berdampak pada kecilnya beban perusahaan yang akan 

menaikkan laba perusahaan. 
 

 

4. KESIMPULAN 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan dan penyajian untuk kendaraan habis 

kontrak proyek dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan PSAK No.16. kendaraan yang habis 

kontrak proyeknya seharusnya di sajikan dan 

diperlakukan sebagai aset tidak lancar yang 

dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No.58. 
2. Dari total 113 unit kendaraan yang terjual selama 

tahun 2016, seluruhnya masuk kategori aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual. 82 unit 

kendaraan diklasifikasikan sebagai aset tidak 

lancar yang dimiliki untuk dijual tahun 2016 dan 

31 unit kendaraan diklasifikasikan sebagai aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual di tahun 

2015.  Sebanyak 113 unit kendaraan tersebut 

sudah terjual, maka tidak perlu dilakukannya 

reklasifikasi atas nilai kendaran tersebut. Namun 

hanya mempengaruhi nilai beban depresiasinya 
saja. Hal ini akan mempengaruhi kenaikan nilai 

laba di tahun 2016 karena terjadinya penurunan 

beban depresiasi kendaraan. 

3. Pembebanan depresiasi tidak dilakukan untuk 53 

unit kendaraan yang kontrak proyeknya sudah 

selesai dan belum terjual sampai akhir taun 2016 

sejak kendaraan tersebut masuk kategori aset 

tidak lancar yang dimiliki untuk dijual atau pada 

saat habis masa kontrak proyek untuk kendaraan 

yang bersangkutan. Berdasarkan 53 unit 

kendaraan yang masuk kategori aset tidak lancar 

yang dimiliki untuk dijual, maka nilai dari 53 
unit kendaraan tersebut dikeuarkan dari aset 

kendaraan dan masuk ke akun aset tidak lancar 

yang dimiliki untuk dijual sebesar nilai tercatat 

Rp4.951.714.583. Nilai tersebut akan 

mempengaruhi nilai aset pada laporan posisi 

keuangan dan mengalami kenaikan sebesar 

Rp2.026.913.801. Hal ini menampilkan laporan 

posisi keuangan perusahaan yang andal dan 

relevan sehingga perusahaan berkesempatan 

memenangkan lebih banyak tender proyek baru 

karena akan mempengaruhi penilaian klien 

terhadap kemampuan perusahaan dari segi 

keuangan. 

 
Beberapa saran yang dapat penulis berikan 

kepada PT Bengkalis Kuda Laut adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

perusahaan dapat menerapkan PSAK No.58 

tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk 

dijual untuk menghasilkan informasi yang 

lebih relevan dan tepat sehingga dapat 

menghasilkan keputusan yang tepat pula oleh 

pihak pengambil keputusan. 

2. Diharapkan dengan penitian ini dapat 
dijadikan gambaran oleh perusahaan, bahwa 

dengan penerapan PSAK No.58 dapat 

memperlihatkan pemisahan nilai antara 

kendaraan operasional dan kendaraan hasil 

proyek pada laporan posisi keuangan yang 

disajikan.  

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi perusahaan, bahwa dengan 

penerapan PSAK No.58 maka akan 

menyajikan laporan keuangan yang terlihat 

baik terutama berdampak pada kenaikan nilai 
aset dan laba perusahaan. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi penilaian klien terhadap 

perusahaan dari segi keuangan. 
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Abstrak   
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian 

Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia, khususnya Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan 

tetapi, jumlah kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum di Provinsi Riau menurun setiap tahunnya. Padahal, 

UMKM tersebut membutuhkan bantuan modal dari pihak eskternal, seperti bank agar usahanya berkembang. 

Penyebab penurunan jumlah kredit yang disalurkan tersebut diduga berasal dari faktor internal bank, yaitu 
tingkat suku bunga kredit yang diberikan, Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) bank 

umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh suku bunga kredit, ROA, dan CAR terhadap 

penyaluran kredit kepada UMKM di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2010 s.d. 2016 

yang diperoleh dari Bank Indonesia Provinsi Riau. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit dan 

ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit kepada UMKM. Sedangkan CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.     

Kata kunci: Kredit, Suku Bunga, ROA, CAR 

 

Abstrak   
Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) have a very important role in the Indonesian’s economy. The 

number of UMKM in Indonesia, especially Riau Province is increasing every year. However, the amount of 

credit disbursed by commercial bank in Riau Province decreased every year. In fact, the UMKM need capital 

assistance from external parties, such as bank to grow their business. The cause of the decline in the amount of 

credit disbursed is expected to come from the bank’s internal factors, namely credit rate that given by the bank, 
Return On Assets (ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR) of commercial bank. This study aims to identify the 

influence of credit interest rate, ROA, dan CAR on credit distribution to Micro, Small, and Medium Enterprises 

(UMKM) in Riau Province. This research uses data from 2010 until 2016 obtained from Bank Indonesia Riau 

Province. Furthermore, the hypothesis in this research was tested by using multiple linear regression. The 

results of his study indicate that the credit interest rate and ROA variable have a significant influence on credit 

distribution to Micro, Small, and Medium Enterprises. However, CAR doesn’t have a significant influence on 

credit distribution. 

Kata kunci: Credit, Interest Rate, ROA, CAR 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Kredit yang disalurkan kepada UMKM di 

Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun selama lima tahun terakhir . Pada tahun 2011, 

pertumbuhan kredit Provinsi Riau adalah 23,59% 

(yoy) dan angka tersebut menurun setiap tahunnya 

hingga pada tahun 2015 angka pertumbuhan kredit 

adalah sebesar 8,14%. Angka tersebut melambat 

seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan UMKM yang meningkat setiap 

tahunnya. Seharusnya, dengan pertumbuhan UMKM 

yang meningkat setiap tahunnya, angka penyaluran 

kredit kepada UMKM tersebut juga mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015, kredit yang disalurkan 

oleh bank-bank umum di Indonesia kepada UMKM 

adalah sebesar 34% dari total penyaluran kredit. 

Jika memperhatikan pertumbuhan penyaluran 

kredit tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM 

kurang mendapatkan prioritas penyaluran kredit dari 

bank umum. Hal tersebut terlihat pada tren penyaluran 

kredit UMKM yang menurun selama tahun 2011-2015 

oleh bank-bank umum yang terdapat di Provinsi Riau. 

Jika diidentifikasi, terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan penurunan angka penyaluran kredit 

tersebut, diantaranya adalah terdapat beberapa 

kelemahan atau kekurangan UMKM, yaitu pendidikan 

SDM yang rendah, kualitas produksi yang belum 
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terstandarisasi, teknologi yang sederhana, dan 

pemasaran serta modal yang terbatas (berdasarkan 

hasil survei dari Bank Indonesia). Implikasinya, 

UMKM tersebut kesulitan dalam mendapatkan akses 

pendanaan ke berbagai bank-bank umum. 

UMKM dapat menggunakan pendanaan sendiri 

maupun pendanaan dari pihak luar seperti perbankan 

dalam bentuk kredit. Berbagai jasa yang ditawarkan 

oleh bank yang menarik bagi pelaku usaha yang 

memiliki keterbatasan modal adalah kredit. Perbankan 

memiliki peran yang sangat besar dalam menyalurkan 

kredit dalam rangka untuk menggerakkan sektor 

keuangan dan perekonomian Indonesia. Sebagai 

negara berkembang, usaha-usaha di Indonesia masih 

bergantung pada pendanaan dari bank. 

Penyaluran kredit dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal 

bank. Penelitian [1] menyatakan bahwa penyaluran 

kredit dapat dipengaruhi oleh kondisi perbankan 

seperti tingkat suku bunga, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan NPL. 

Namun, hanya suku bunga, CAR, dan NPL yang 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.  

Selama kurun waktu 2011-2015, suku bunga 

kredit bergerak dalam rentang 12%-13%. Salah satu 

faktor yang dipertimbangkan oleh UMKM dalam 

memutuskan menggunakan pendanaan eksternal 

adalah tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh 

suatu bank atau lembaga keuangan. UMKM akan 

cenderung memilih suku bunga kredit yang lebih 

rendah agar bunga yang dibayarkan kepada bank 

umum dapat lebih rendah. Selain itu, tingkat suku 

bunga yang rendah akan mengurangi biaya yang akan 

dibayarkan oleh bank. Oleh sebab itu, bank umum 

perlu melalui suatu proses penilaian serta analisis 

kredit yang benar dan tepat yang disesuaikan dengan 

prudential banking legal lending limit [2].  

Jumlah dana yang akan disalurkan kepada 

masyarakat akan dipengaruhi oleh kemampuan bank 

tersebut untuk menghasilkan laba. Salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank 

adalah ROA. ROA bank umum mengalami penurunan 

pada tahun 2011 hingga 2015. Data Bank Indonesia 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan ROA pada 
tahun 2015 sebesar 0,82% jika dibandingkan dengan 

ROA bank umum pada tahun 2012. ROA diperoleh 

dengan cara membandingkan laba dengan asset yang 

dimiliki oleh perusahaan [3]. ROA yang tinggi 

menggambarkan tingginya kemampuan aset 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Pendapatan dari 

bunga kredit merupakan salah satu penghasilan bank 

yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bank 

pada suatu periode. 

Capital pihak yang mengajukan kredit 

merupakan salah satu pertimbangan bagi bank dalam 

menyalurkan kredit kepada pihak tersebut. Dalam 

memberikan kredit, bank tidak hanya memperhatikan 

modal nasabah saja, tapi juga modal bank tersebut 

sebagai pihak yang memberikan kredit. CAR 

merupakan ukuran untuk menilai kecukupan modal 

suatu bank dalam menyediakan modal untuk 

pengembangan usaha bank di masa datang. CAR juga 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank umum. BI telah 

menetapkan standar minimal CAR adalah sebesar 8%. 

Rasio CAR yang tinggi menunjukkan tingginya 

kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk 

pengembangan usaha dan untuk menutupi risiko 

kerugian yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan 

dari penelitian [1]. Akan tetapi, peneliti menggunakan 

tiga variabel independen, yaitu tingkat suku bunga, 

ROA, dan CAR. NPL tidak diteliti karena dorongan 

dan keharusan BI kepada bank-bank umum untuk 

menyalurkan kredit kepada UMKM minimal sebesar 

20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau 

pembiayaan UMKM terhadap total kredit [14]. 

Dengan demikian, jika NPL bank tinggi, maka bank 

tersebut tetap memiliki keharusan untuk menyalurkan 

kredit kepada UMKM minimal 20%. Selain itu, LDR 

tidak diteliti dalam penelitian ini karena hasil 

penelitian [1] menyatakan bahwa LDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

ROA diteliti karena ROA merupakan salah satu 

parameter untuk menilai kinerja perusahaan termasuk 

bank. Sementara itu, kredit merupakan salah satu 

upaya bank untuk menghasilkan pendapatan dalam 

bentuk pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan 

oleh bank umum, ROA, dan CAR terhadap penyaluran 

kredit UMKM pada bank-bank umum yang terdapat di 

Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data 

trimester tahun 2010-2016.  

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Suku Bunga Kredit 

Bunga kredit merupakan harga tertentu yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman 

yang diperolehnya [4]. Tingkat bunga atau bunga bank 

merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah 

yang membeli atau menjual produknya [5]. 

Tingkat suku bunga kredit akan mempengaruhi 

jumlah biaya yang dikeluarkan oleh UMKM dan 

pendapatan yang akan diterima oleh bank umum. 

UMKM perlu memperhatikan besar kecilnya suku 
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bunga kredit  agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu 

besar dan bank umum perlu memperhatikan suku 

bunga kredit supaya pendapatan yang diterima dapat 

meningkatkan laba [2]. Oleh sebab itu, suku bunga 

kredit akan mempengaruhi penyaluran kredit baik dari 

sisi UMKM sebagai penerima kredit dan bank umum 

dari sisi pemberi kredit. Hal ini didukung oleh 

penelitian [6] bahwa suku bunga kredit berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit karena nasabah akan 

cenderung mencari bank yang memiliki suku bunga 

kredit yang rendah dalam pengambilan kredit. 

H1: Tingkat Suku Bunga Kredit Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

2.2. ROA 

 Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan [5]. ROA merupakan 

indikator yang digunakan untuk menilai kinerja aset 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin 

tinggi ROA, maka semakin baik kinerja aset dalam 

menghasilkan laba.  

 Penyaluran kredit diharapkan dapat 

memberikan imbal balik terhadap laba dari bank 

umum yang diukur dengan rasio ROA. ROA 

merupakan refleksi dari penyaluran kredit yang 

disalurkan. ROA tersebut diharapkan dapat 

memberikan suatu peningkatan penyaluran kredit. 

Hasil penelitian [7] membuktikan bahwa ROA 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit karena akan 

mempengaruhi besar kecilnya kredit yang akan 

disalurkan kepada masyarakat oleh bank tersebut. 

Alokasi dana untuk penyaluran kredit kepada 

masyarakat akan meningkat jika diiringi dengan 

peningkatan ROA bank tersebut..  

H2: ROA Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Penyaluran Kredit UMKM 

2.3. CAR 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 

kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank umum dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank umum 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal bank umum [8]. 

Dalam menyalurkan kreditnya bank umum wajib 

memenuhi rasio CAR sebesar 8% sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007. Dengan 

persentase CAR minimal sebesar 8%, diharapkan bank 

dapat mengantisipasi risiko-risiko kerugian yang 

mungkin akan terjadi di masa datang. 

 Dalam menyalurkan kredit, bank memerlukan 

modal. Bank umum akan berusaha secara optimal 

untuk menjaga agar CAR mencukupi. Kredit yang 

disalurkan oleh masyarakat akan cenderung kecil jika 

modal bank tersebut kecil. Hasil survei [9] 

menyatakan bahwa kemampuan bank untuk 

mendukung pertumbuhan usaha dan mengantisipasi 

kerugian usaha akan semakin tinggi jika bank tersebut 

memiliki rasio CAR yang tinggi. Hasil penelitian [7] 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif 

terhadap penyaluran kredit bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut disebabkan 

kondisi modal bank akan mempengaruhi kredit yang 

diberikan kepada masyarakat, termasuk UMKM. 

H3: CAR Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Penyaluran Kredit UMKM 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 1 berikut merupakan gambaran data 

dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

 N Min Max Mean 

Penyaluran Kredit 28 0,95 2,06 1,58 

Suku Bunga 28 11,90 13,95 1,27 

ROA 28 0,66 1,13 0,81 

CAR 28 13,03 20,39 16,61 

Valid N (listwise) 28    

 

3.2. Uji Asumsi Klasik  

3.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan 

bahwa variabel independen dan variabel dependen 

berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada kurva normal 

pada Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. PP Plot Standardized Residual 
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 Pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa pada 

normal P-P plot, sebaran data dalam penelitian ini 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam 

penelitian ini terdistribusi normal sehingga layak 

untuk dilakukan pengujian selanjutnya. 

3.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah terdapat hubungan antara variabel independen 

yang satu dengan yang lainnya dalam penelitian ini. 

Tabel 2 berikut merupakan hasil uji multikolinearitas 

dalam penelitian ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Suku Bunga 0,903 1,107 

ROA 0,291 3,436 

CAR 0,293 3,413 

 Pada Tabel 2 terlihat bahwa tolerance variabel 

independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 1 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas pada model dalam penelitian ini. 

3.2.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 3 berikut merupakan hasil uji 

autokorelasi penelitian ini: 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1,108 

 

 Hasil statistik pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa Nilai Durbit Watson penelitian ini adalah 1,108 

dan nilai tersebut berada di antara -2 dan 2 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi 

dalam penelitian ini. 

3.2.4. Uji Heterokedastisitas 

 Gambar 2 berikut merupakan hasil uji 

heterokedastisitas: 

 

Gambar 2. Scatterplot 

 Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat pola-pola tertentu pada data penelitian serta 

data penelitian ini menyebar di atas dan di bawah 

angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini. 

 

3.3. Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga 

kredit, ROA, dan CAR terhadap penyaluran kredit 

UMKM, maka peneliti menggunakan uji regresi 

berganda. Hasil pengujian regresi linier berganda 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Err. 

1 (Constant) 2,177 7,401 2,941 0,007 

Suku Bunga -2,079 5,019 -4,143 0,000 

ROA 1,565 3,632 4,310 0,000 

CAR 4,696 2,526 1,859 0,075 

 Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi dari 

hasil uji tersebut adalah: 

Penyaluran kredit = 2,177 – 2,079 Suku Bunga + 

1,565 ROA + 4,696 CAR + e 

 

3.3.1. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit 

terhadap Penyaluran Kredit  

 Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat 

suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit kepada UMKM. Hal tersebut 

terlihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05, yaitu 0,00. Dengan demikian, maka H1 yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga kredit 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

kepada UMKM diterima. Selain itu, nilai beta untuk 
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variabel tingkat suku bunga kredit adalah sebesar -

2,079 sehingga variabel tingkat suku bunga memiliki 

arah hubungan yang negatif dengan penyaluran kredit.  

 Tingkat suku bunga kredit merupakan salah 

satu faktor yang dipertimbangkan oleh nasabah, 

khususnya UMKM sebelum memutuskan untuk 

mengajukan kredit. Tentunya, nasabah akan mencari 

bank yang mampu menawarkan tingkat suku bunga 

kredit yang lebih rendah agar mengurangi biaya bunga 

yang akan dibayarkan dalam kurun waktu tertentu. 

Salah satu pertimbangan UMKM adalah Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) yang mana bunganya relatif lebih 

rendah. Bank juga harus berhati-hati dalam 

menetapkan tingkat suku bunga kredit agar bank tidak 

mengalami kerugian. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh [10] dan [6] yang menyatakan 

bahwa suku bunga kredit berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Bank tentunya akan 

menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif yang 

mampu bersaing dengan bank lain dengan harapan 

agar serapan kredit kepada UMKM meningkat. 

 

3.3.2. Pengaruh ROA terhadap Penyaluran Kredit  

 Nilai signifikansi variabel ROA adalah sebesar 

0,00 dan nilai ini lebih kecil dibanding 0,05. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ROA 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

sehingga H2 diterima. ROA memiliki hubungan yang 

positif dengan penyaluran kredit karena nilai koefisien 

beta sebesar 1,565. Jika ROA bank meningkat, maka 

kredit yang disalurkan kepada UMKM juga akan 

meningkat. 

 ROA merupakan indikator yang digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen bank untuk 

memperoleh laba secara keseluruhan dengan 

menggunakan aset bank. Menurut [13], peningkatan 

ROA dapat mempengaruhi penyaluran kredit bank. 

Apabila ROA mengalami kenaikan maka penyaluran 

kredit akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu pihak 

bank perlu berhati-hati dalam memperhatikan 

perkembangan nilai ROA dalam menyalurkan kredit 

sebab kegagalan dan kesalahan dalam pengelolaan 

kredit akan berpengaruh terhadap pendapatan bank 

yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas bank secara keseluruhan [11]. Hal 

tersebut bukan berarti bahwa ketika ROA tinggi, maka 

bank akan menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya. 

Akan tetapi, bank harus lebih selektif dalam 

menyalurkan kredit sehingga tidak berdampak pada 

kredit macet.   

3.3.3. Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Kredit 

 CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kredit yang disalurkan kepada UMKM. Hal 

tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi CAR 

sebesar 0,075 yang lebih besar dibanding 0,05. 

Dengan demikian, maka H3 yang diajukan dalam 

penelitian ini ditolak. Selain itu, CAR memiliki 

koefisien regresi sebesar 4,696 dengan arah koefisien 

positif terhadap penyaluran kredit kepada UMKM. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi CAR suatu bank, 

maka semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan 

kepada UMKM.  

 CAR merupakan indikator untuk menilai 

kecukupan modal bank. Menurut [12], besar kecilnya 

nilai CAR sangat menentukan keputusan pemberian 

kredit sebab semakin kecil CAR maka semakin kecil 

sumber daya finansial yang dimiliki oleh bank dalam 

penyaluran kredit. Akan tetapi, CAR yang tinggi tidak 

menjamin tingginya penyaluran kredit karena bank 

harus prudent (berhati-hati) dalam menyalurkan 

kredit. Oleh sebab itu, untuk mencegah semakin 

besarnya risiko kerugian yang ditanggung, maka bank 

akan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit 

untuk menghindari risiko kredit dan menjaga 

permodalan bank.   

 

3.4. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kontribusi variabel 

independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Tabel koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut: 

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

1 0,936a 0,877 0,861 

 Berdasarkan hasil pengujian koefisien 

determinasi pada Tabel 5, nilai Adjusted R2 adalah 

sebesar 0,861 yang berarti bahwa variabilitas variabel 

penyaluran kredit kepada UMKM yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen berupa tingkat 

suku bunga kredit, ROA, dan CAR dalam penelitian 

ini adalah sebesar 86,10% sedangkan sisanya 13,90% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam 

penelitian ini. 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari tiga variabel independen yang 

diuji dalam penelitian ini, yaitu tingkat suku bunga 

kredit, ROA, dan CAR, hanya variabel tingkat suku 
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bunga kredit dan ROA yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit kepada UMKM. 

Ketiga variabel independen tersebut memiliki 

kontribusi sebesar 86,10% dalam menjelaskan 

variabel dependen.  

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah agar peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel lainnya yang diduga juga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penyaluran kredit, seperti Non Performing Loan 

(NPL) bank tahun-tahun sebelumnya serta faktor-

faktor eksternal bank, seperti kondisi ekonomi. Selain 

itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek 

penelitian dengan meneliti seluruh bank umum yang 

terdapat di Indonesia. 
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Abstrak  – Profesi auditor merupakan sebuah profesi yang hidup dalam lingkungan bisnis dan profesi 

kepercayaan masyarakat, karena jasa tersebut menjadi kebutuhan bagi para penggunaan laporan keunagan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk memperoleh bukti yang kompeten dan cukup, maka auditor pada 

KAP (Kantor Akuntan Publik) terlebih dahulu mendesain program audit. KAP sangat bergantung kepada 

perilaku auditor dalam pelaksanaaan prosedur audit untuk menghasilkan laporan dan audit yang berkualitas. 

Penelitian sebelumnya Alderman dan Deitrick 1982; Raghunathan, 1991; malone dan Roberts, 1996; Donnely et 

al., 2013; Coram et al., 2004. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan 

auditor (dysfunctional audit behavior) dalam bentuk penyimpangan, manipulasi dan kecurangan terhadap audit 

standar akibat tindakan penghentian prematur prosedur audit, sehingga dalam pelaksanaannya perilaku tersebut 

menjadi ancaman terhadap penurunan kualitas audit. Hasil penelitian diharapkan menjadi pembuktian teori 

atribusi sebagai teori dasar yang memperkuat faktor faktor penyebab auditor melakukan penghentian prematur 
prosedur audit dan bisa memberikan manfaat bagi Manging Patrner (MP) selaku pimpinan tertinggi dalam  

mengevaluasi kembali segala kebijakan serta kontrol Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP apakah berjalan 

dengan efektif dan baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang dikumpulkan dari KAP 

yang berada di Batam.   

Kata Kunci: Prosedur audit, KAP, Perilaku 

 

  
Abstract - The auditor's profession is a profession that lives in the business environment and the profession of 

public trust, because it becomes a necessity for the use of the welfare report as a basis for decision making. To 

obtain sufficient and sufficient evidence, the auditor at KAP (Public Accounting Firm) first designs the audit 

program. Firms rely heavily on auditors' behavior in implementing audit procedures to produce quality reports 

and audits. Previous research Alderman and Deitrick 1982; Raghunathan, 1991; malone and Roberts, 1996; 

Donnely et al., 2013; Coram et al., 2004. The research indicates the existence of auditor's distorted behavior 

(dysfunctional audit behavior) in the form of deviation, manipulation and fraud against standard audit due to the 

premature discontinuation of auditing procedures, so that in practice the behavior becomes a threat to the 

decrease of audit quality. The result of the research is expected to be the proof of attribution theory as the basic 

theory that strengthens the factor causing factor of auditor to stop premature audit procedure and can give 

benefit for Manging Patrner (MP) as the highest leader in reevaluating all policies and control of Quality 

Control System (SPM) effectively and well. The data used in this study is a questionnaire collected from KAP 
located in Batam. 

 

Keywords: Audit Procedures, Firm, Behavior 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Profesi auditor merupakan sebuah profesi yang hidup 

dalam lingkungan  bisnis dan profesi kepercayaan 

masyarakat, karena jasa tersebut menjadi kebutuhan 

bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Auditor bertanggung jawab 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai mengenai 

laporan keuangan yang bebas dari salah saji material 

untuk menyatakan opini mengenai kewajaran laporan 

keuangan Perusahaan. Berkaitan dengan kewajaran 

laporan keuangan Perusahaan, auditor seharusnya 

melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai 

bukti-bukti audit berdasarkan prosedur audit yang 

dilaksanakan.  

Untuk memperoleh bukti audit yang cukup 

dan kompeten, maka auditor pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) terlebih dahulu mendesain program 

audit. Menurut Fleming (1980) program audit 

merupakan sekumpulan prosedur audit yang wajib 

dilakukan selama pelaksanaan audit. Dalam program 

audit, pelaksanaan prosedur audit yang baik dan 
cermat akan mempermudah auditor dan KAP didalam 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas (Malone 

dan Roberts, 1996). KAP sangat bergantung pada 

perilaku auditor dalam pelaksanaan prosedur audit 

untuk menghasilkan laporan dan audit yang 

berkualitas.  

Penurunan kualitas audit di Indonesia dapat 

dilihat dari berbagai kasus kegagalan audit dan 
penetapan sanksi yang dilakukan Menteri Keuangan 

kepada Akuntan Publik (AP) dan KAP. Dalam kasus 

yang terjadi pada tahun 2009, Menteri Keuangan 
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melakukan pembekuan izin 3 AP yaitu: Drs. 

Basyiruddin Nur, Hans Burhanuddin Makarao dan 

Drs. Dadi Muchidin dan 5 KAP yaitu: Drs Dadi 

Muchidin, Matias Zakaria, Drs. Soejono, Drs. Abdul 

Azis dan Drs. M. Isjwara (Infobanknews, 2009). Hal 

ini disebabkan karena AP dan KAP tersebut belum 

secara penuh mematuhi Standar Auditing (SA) dalam 

pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan 

yang di audit. Tindakan penghentian prematur dalam 

pelaksanaan prosedur audit tersebut dinilai 

berpengaruh cukup signifikan terhadap kualitas 
laporan auditor independen.  

Auditor yang bertindak secara profesional 

menginginkan perilaku tersebut ditemukan dan 

dihilangkan, untuk itu perilaku penghentian prematur 

prosedur audit menjadi fokus perhatian yang sangat 

penting. Coram et al., (2004) menyatakan bahwa 

hukuman bagi auditor yang melakukan tindakan ini 
begitu berat yaitu berupa pemecatan, karena tindakan 

ini paling tidak dapat diterima dibandingkan dengan 

perilaku pengurangan kualitas audit yang lain. 

Bahkan yang lebih berat perilaku ini menimbulkan 

tuntutan hukum bagi auditor.  

Di Indonesia, dengan adanya UU AP tindakan 

penghentian prematur prosedur audit berdampak pada 

pemberian sanksi pidana bagi auditor, tidak hanya 
sanksi administratif yang lebih dulu dilakukan 

melalui pencabutan izin praktik. Hasil temuan 

Heriningsih (2002) menggambarkan bahwa auditor 

yang tidak melakukan prosedur audit secara 

mencukupi sehingga berdampak pada penerbitan 

opini maka tindakan tersebut dapat dituntut secara 

hukum. Hal ini sesuai dengan pencantuman aturan 

pidana bagi Auditor/Akuntan Publik (AP) dalam 

Undang-Undang (UU) AP No. 5 tahun 2011 pasal 

55a dikenakan apabila auditor/AP yang dengan 

sengaja menghilangkan data atau catatan pada kertas 
kerja dan tidak membuat kertas kerja yang berkaitan 

dengan jasa audit yang diberikan. Sanksi pidana 

tersebut berupa penjara paling lama 5 tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp300.000.000.   

Berkaitan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rhode (1978) bahwa anggota AICPA 

telah melakukan sign-offs terhadap prosedur audit 

dengan lebih dari 50%. Perilaku tersebut 
menghasilkan kualitas audit yang jauh dibawah 

standar. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Heriningsih (2002) dan Weningtyas et al., (2007) 

menunjukkan hasil bahwa 56% dan 13% sampel 

auditor cenderung melakukan penghentian prematur 

prosedur audit. Temuan tersebut menyimpulkan 

mengapa auditor melakukan tindakan prematur atas 

prosedur audit, di antaranya: adanya tenggat waktu 

penyampaian laporan audit, tidak dipahaminya 

prosedur audit, tidak materialnya prosedur audit yang 
dilaksanakan, menganggap prosedur audit tidak 

penting, faktor kebosanan dari auditor dan jangka 

waktu audit yang ditetapkan terbatas (Rhode, 1978; 

Alderman dan Deitrick, 1982). Dengan adanya alasan 

tersebut, menjelaskan bahwa perilaku penghentian 

prematur prosedur audit dapat terjadi secara internal 

dan tidak hanya melibatkan faktor eksternal.  

Penelitian Donnelly et al., (2003) 

menunjukkan bahwa tekanan waktu audit dan 
pergantian staff secara tiba-tiba menimbulkan hal 

signifikan atas tekanandan mempengaruhi 

keterlibatan tim audit. Dalam penelitiannya Donnelly 

et al., (2003) menggunakan sampling 10 KAP dengan 

total responden yang terlibat 113. Temuan penelitian 

ini menyatakan bahwa auditor dengan lokus kendali 

eksternal, komitmen organisasi dan turnover intention 

berhubungan positif dengan tingkat penerimaan 

perilaku penyimpangan audit atas premature sign 

offs. Hasil penelitian ini menggambarkan auditor 

yang memiliki turnover intention tinggi dan kinerja 
rendah lebih terlibat dalam perilaku premature sign-

offs.  

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Malone dan Roberts (1996) yang menemukan 

time pressure sebagai faktor eksternal tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya premature sign-offs, 

kemudian turnover intention sebagai faktor internal 

juga tidak memberikan pengaruh terhadap premature 
sign-offs. Lebih lanjut, Margheim dan Pany (1986) 

yang melakukan penelitian sebelum Malone dan 

Roberts (1996) menyatakan dalam temuannya bahwa 

time pressure tidak berpengaruh positif terhadap 

tindakan premature sign-offs dan Reduced Audit 

Quality (RAQ) lainnya.  

Di Indonesia, dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Heriningsih (2002) bahwa terdapat 

hubungan antara tekanan waktu terhadap penghentian 

prematur prosedur audit. Begitu juga dengan variabel 

risiko audit yang memiliki hubungan terhadap 

premature sign-offs. Lebih lanjut, hasil penelitian atas 

urutan prioritas menemukan bahwa mengurangi 

jumlah sampel yang telah direncanakan dalam audit 

laporan keuangan merupakan prosedur audit yang 

paling sering ditinggalkan, sedangkan melakukan 

konfirmasi dengan pihak ketiga merupakan prosedur 

audit yang jarang ditinggalkan.  

Lebih lanjut, penelitian ini mengacu pada 

penelitian-penelitian di atas, yang berbeda dari 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menguji kembali secara bersamaan 

terkait faktor eksternal atas variabel tekanan waktu, 

risiko audit, prosedur review dan kontrol kualitas 

serta menambahkan dua variabel baru sebagai faktor 

internal yaitu komitmen organisasi dan turnover 
intention apakah berpengaruh terhadap perilaku 

penghentian prematur prosedur audit.  

Alasan penambahan variabel komitmen 

organisasi dan turnover intention dalam penelitian ini 
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karena mengikuti saran dari penelitian sebelumnya 

serta menganggap faktor internal ini memiliki 

pengaruh terhadap penghentian prematur prosedur 

audit. Adanya asumsi yang timbul dari dalam diri 

auditor melalui integritas dan profesionalisme bahwa 

keberhasilan serta kinerja auditor dalam pekerjaannya 

ditunjang oleh faktor tersebut menyebabkan 

penelitian ini dilakukan.  

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 

berdasarkan auditor yang bekerja pada KAP di 

Batam. Unit analisis yang dilakukan pada penelitian 

ini berada pada semua posisi auditor, yang dalam 

struktur organisasi KAP digolongkan mulai dari 

auditor level bawah sampai atas, yaitu: junior auditor, 

senior auditor, supervisor, manajer, dan partner.  

2. LANDASAN TEORI  

 

Teori Atribusi  

Penelitian yang menguji pengaruh tekanan 

waktu, risiko audit, prosedur  review dan kontrol 

kualitas, komitmen organisasi serta turnover intention 

terhadap penghentian prematur ini merupakan salah 

satu penelitian dalam bidang akuntansi keperilakuan. 

Kajian yang dilakukan adalah sikap individu yang 
dihadapkan oleh adanya konflik yang jika tidak diatur 

dengan baik akan menimbulkan perilaku 

disfungsional. Teori yang melandasi penelitian ini 

adalah teori atribusi. Teori atribusi akan memberikan 

pengertian ke dalam proses sehingga kita mengetahui 

sebab dan motif perilaku seseorang. Mengamati 

perilaku dan menggambarkan kesimpulan dinamakan 

membuat atribusi. Menurut Kelley (1972) Teori ini 

diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari 

cara-cara individu menilai orang secara berlainan, 

tergantung makna apa yang individu hubungkan 

(atribusikan) ke suatu perilaku tertentu.  
Menurut Robbin (2003: 88) dua fokus di 

dalam mencari penyebab suatu kejadian yaitu dari 

dalam diri (dispositional attributions) dan sesuatu di 

luar diri (situational attributions). Apabila individu 

menyimpulkan bahwa seseorang melakukan tindakan 

karena sifat-sifat kepribadiannya, maka individu 

tersebut melakukan atribusi internal. Akan tetapi, jika 

individu menyimpulkan bahwa tindakan yang 

dilakukan seseorang dikarenakan oleh tekanan situasi 

tertentu maka individu tersebut melakukan atribusi 

eksternal. Dispositional attributions cenderung 
mengacu pada aspek perilaku individual, sesuatu 

yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat 

pribadi, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi.  

Penghentian Prematur (Premature Sign-Offs)  

Penelitian-penelitian yang lebih awal 

tentang perilaku pengurangan kualitas audit terutama 

difokuskan pada satu tipe perilaku pengurangan 

kualitas audit yang dianggap paling serius yaitu 
penghentian prematur atas prosedur audit (premature 

sign-offs). Karena tipe perilaku ini secara langsung 

merusak sistem pengendalian dari auditor itu sendiri, 

sehingga mendasari sebuah ancaman yang langsung 

dan serius pada kualitas audit.  

Penghentian prematur prosedur audit 

merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan 

tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau 

beberapa prosedur audit yang disyaratkan, namun 

auditor mendokumentasikan semua prosedur audit 

telah diselesaikan secara lengkap (Alderman dan 

Deitrick, 1982). Shapeero et al., (2003) 

menambahkan pandangan bahwa penghentian 
prematur terjadi saat auditor mendokumentasikan 

penyelesaian dari prosedur yang dibutuhkan dan tidak 

tercakup prosedur audit lainnya, tanpa melakukan 

prosedur audit tambahan atau mencatat penghapusan 

prosedur itu. Perilaku ini berakibat pada menurunnya 

kualitas audit yang dihasilkan KAP karena bukti 

audit yang seharusnya dikumpulkan melalui 

serangkaian prosedur audit diperoleh secara tidak 

tepat dan cukup. Kondisi tersebut berakibat pada 

opini yang dihasilkan oleh auditor menjadi tidak 

memadai dalam menilai kewajaran laporan keuangan 
auditan. Penghentian prematur dapat mendorong 

auditor untuk mengumpulkan alat bukti yang kurang 

mencukupi sebagai dasar pemberian opini (Kelley 

dan Margheim, 1990).  

Dengan demikian, perilaku penghentian 

prematur prosedur audit secara langsung dapat 

mempengaruhi kualitas audit. Hal ini terjadi ketika 

auditor melakukan kesalahan didalam penyampaian 
pertimbangan profesional, karena beberapa prosedur 

audit yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan 

audit dikurangi bahkan dihilangkan.  

Prosedur Audit  

Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan 

oleh auditor independen merupakan pemberian opini 

atas kewajaran di mana laporan tersebut telah 
disajikan secara wajar, dalam segala hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

di Indonesia (PSA No.2 2001) . PSA ini lebih 

menekankan pada pemberian opini atas laporan 

keuangan, untuk menyatakan opini atau pendapat atas 

laporan keuangan yang diauditnya, seorang auditor 

harus melakukan prosedur audit.  

Dalam penelitian ini, serangkaian prosedur 

yang dilakukan sesuai dengan  beberapa prosedur 

audit yang ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan 

Publik (SPAP) yang menurut Heriningsih (2002) 
cenderung dilakukan oleh auditor dalam praktik 

penghentian prematur. Prosedur audit tersebut adalah 

pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.5 

2001), pertimbangan pengendalian internal (PSA 

No.69 2001), komunikasi dengan internal auditor 

klien (PSA No. 33 2001), informasi asersi 

manajemen (PSA No.7 2001), prosedur analitik (PSA 

No.22 2001), konfirmasi (PSA No.7 2001), 

representasi manajemen (PSA No.17 2001), 

pengujian pengendalian teknik berbantuan komputer 
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(PSA No.59 2001), sampling audit (PSA No.26 2001) 

dan perhitungan fisik (PSA No.7 2001).  

Setelah auditor menyelesaikan seluruh 

prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan 

laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, 

sangat penting untuk menggabungkan informasi yang 

didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh 
mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan 

secara wajar (Arens et al., 2011: 134). Namun, hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan (di antaranya 

oleh: Alderman dan Deitrick, 1982; Raghunathan, 

1991; Heriningsih, 2002; Weningtyas et al., 2007) 

menunjukkan bahwa auditor memiliki kecenderungan 

untuk memilih melakukan praktik penghentian 

prematur atas prosedur audit yang paling tidak 

berisiko diantara prosedur-prosedur audit yang 

disyaratkan. Pemilihan ini menimbulkan urutan atau 

prioritas dari prosedur audit yang dihentikan dimulai 
dari yang paling sering dihentikan sampai paling 

jarang/tidak mungkin untuk ditinggalkan 

(Weningtyas et al., 2007).   

Tekanan Waktu  

Dalam melaksanakan proses audit, auditor 

harus dapat mempertimbangkan biaya dan waktu 

yang tersedia. Auditor dituntut untuk dapat 

menyelesaikan prosedur audit yang disyaratkan 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai 

dengan batasan waktu penugasan dan menghasilkan 

laporan tepat pada waktunya. Pertimbangan inilah 

yang menimbulkan time pressure/tekanan waktu. 

Heriningsih (2002) menyatakan bahwa time budget 

pressure dan time deadline pressure merupakan 

dimensi dari time pressure.Time budget pressure 

yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk 

melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang 

sangat ketat dan kaku (Raghunathan, 1991), atau 

terdapat pembatasan waktu dalam anggaran waktu 
yang sangat ketat sedangkan time deadline pressure 

disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melengkapi 

tugas audit berdasarkan pedoman waktu tertentu.  

Batas waktu (time deadline) berhubungan dengan 

tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit tepat 

pada waktunya (Heriningsih , 2002).  

Tekanan waktu yang diberikan oleh KAP 

kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya 

audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka 

biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. 

Keberadaan time pressure ini memaksa auditor untuk 

menyelesaikan tugas secepatnya sesuai dengan 
anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

prosedur audit dalam kondisi time pressure hasilnya 

tidak akan sama dengan pelaksanaan prosedur audit 

tanpa kondisi time pressure. Hasilnya, agar anggaran 

waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan, ada 

kemungkinan bagi auditor untuk melakukan 

pengabaian terhadap prosedur audit bahkan 

pemberhentian prosedur audit. Hasil penelitian 

Alderman dan Deitrick (1982) menyatakan bahwa 

lebih dari 51% auditor setuju bahwa time budget 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

audit. Shapeero et al., (2003) menemukan bahwa 

seiring dengan semakin meningkatnya pengetatan 

anggaran maka praktik penghentian prematur atas 

prosedur audit semakin meningkat pula. Penelitian 

Weningtyas et al., (2007) menemukan bahwa time 

pressure berpengaruh signifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hubungan 

antara time pressure dan penghentian prematur atas 

prosedur audit bersifat positif. Semakin besar time 

pressure maka semakin besar pula kecenderungan 
untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur 

audit, dan sebaliknya.   

 

Risiko Audit  

Risiko adalah penerimaan auditor bahwa terdapat 

suatu tingkat ketidakpastian dalam pelaksanaan 

fungsi auditnya. Dalam perencanaan audit, auditor 

harus mempertimbangkan risiko audit. Risiko audit 

adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa 

disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana 

mestinya, atas suatu laporan keuangan yang 
mengandung salah saji material (PSA No.5, 2001). 

Semakin besar keinginan auditor untuk menyatakan 

pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit 

yang akan diterima. Semakin rendah risiko audit yang 

ingin dicapai, maka semakin banyak jumlah bukti 

yang diperlukan. Komponen risiko audit pada 

umumnya terdiri atas tiga, yaitu: Risiko bawaan 

(inherent risk), Risiko pengendalian (control risk) dan 

Risiko deteksi (detection risk). 

 

Risiko Bawaan  
Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi 

terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada 

kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern 

yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak 

pernah mencapai angka nol. Risiko bawaan tidak 

dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang 

paling baik sekalipun. Risiko bawaan bervariasi 

untuk setiap asersi. Risiko bawaan juga dibedakan 

atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan 

keseluruhan untuk banyak akun. Berikut merupakan 

beberapa faktor yang menentukan risiko bawaan pada 

banyak akun:  
1. Profitabilitas perusahaan secara relatif 

dibandingkan dengan perusahaan pada 

umumnya. Semakin tinggi profitabilitas 

suatu perusahaan, semakin kecil risiko 

bawaannya.  

2. Jenis usaha dan sensitivitas operasi. 

Semakin sensitif operasi perusahaan, 

semakin tinggi risiko bawaannya. Bidang 

usaha yang sangat dipengaruhi 

perkembangan teknologi, dan kompetisi 

usahanya ketat, mengakibatkan risiko 
bawaan yang tinggi.  

3. Masalah kelangsungan usaha. Perusahaan 

yang sedang mengalami masalah 
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kebangkrutan mempunyai risiko bawaan 

yang tinggi.  

4. Sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang 

dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. 

Risiko bawaan perusahaan akan dinilai lebih 

tinggi apabila banyak salah saji yang 

terdeteksi melalui audit tahun sebelumnya.  

5. Integritas, reputasi, dan pengetahuan 

akuntansi dari manajemen. Semakin baik 

integritas, reputasi, dan pengetahuan tentang 

akuntansi yang dimiliki manajemen klien, 
semakin kecil risiko bawannya. Berikut ini 

merupakan faktor yang menentukan risiko 

bawaan suatu akun tertentu:  

a. Auditabilitas akun atau transaksi. 

Semakin tinggi tingkat aktivitas akun, 

semakin rendah risiko bawaan pada 

akun tersebut.  

b. Kerumitan masalah akuntansi terkait. 

Masalah akuntansi terkait meliputi 

masalah pengakuan dan kerumitan 

penilaian akun. Masalah akuntansi yang 
rumit akan meningkatkan risiko audit.  

c. Sifat, penyebab, dan jumlah salah saji 

yang dideteksi dalam audit tahun 

sebelumnya. Risiko bawaan perusahaan 

akan dinilai lebih tinggi apabila banyak 

salah saji yang terdeteksi melalui audit 

tahun sebelumnya.  

 

Risiko Pengendalian  

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah 

saji material, yang dapat terjadi dalam suatu asersi, 
tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat 

pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur 

struktur pengendalian intern perusahaan. Risiko 

pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan 

penuh bahwa semua salah saji material akan dapat 

dideteksi ataupun dicegah. Risiko pengendalian 

merupakan fungsi dari efektivitas struktur 

pengendalian intern. Semakin efektif struktur 

pengendalian intern perusahaan klien, semakin kecil 

risiko pengendaliannya. Penetapan risiko 

pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit 

yang menyatakan bahwa struktur pengendalian intern 
klien adalah efektif.  

Sebagaimana dalam risiko bawaan, 

hubungan antara risiko pengendalian dan risiko 

deteksi yang direncanakan berbanding terbalik, 

sedangkan hubungan antara risiko pengendalian dan 

bukti substantif berbanding lurus. Jika auditor 

menyimpulkan bahwa pengendalian internalnya 

efektif, risiko deteksi yang direncanakan dapat 

dinaikkan, sehingga bukti audit dapat diturunkan 

(Arens et al., 2011: 273). Auditor dapat menaikkan 

risiko deteksi yang direncanakan ketika pengendalian 
internalnya efektif, karena pengendalian yang efektif 

akan mengurangi kemungkinan salah saji dalam 

laporan keuangan.  

Risiko Deteksi  

Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak 

dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat 

dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas 

penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko 

bawaan dan risiko pengendalian. Semakin besar 

risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. 

Sebaliknya semakin besar risiko bawaan ataupun 

risiko pengendalian, semakin kecil risiko deteksi.   

Pada tahap perencanaan audit, planned 

assessed level of detection risk untuk setiap asersi 

signifikan ditentukan dengan cara menerapkan model 
risiko audit. Actual level of detection risk dapat 

diubah auditor dengan cara memodifikasi sifat, 

penentuan waktu dan luas test substantive yang 

dilakukan atas suatu asersi.   

Dalam penentuan risiko deteksi, auditor 

mempertimbangkan kemungkinan dia melakukan 

kesalahan seperti kesalahan penerapan prosedur 

auditing atau salah melakukan interpretasi terhadap 

bukti-bukti audit yang telah dihimpun. Terdapat 

perbedaan yang mendasar antara risiko bawaan dan 

risiko pengendalian dengan risiko deteksi. Kedua 
risiko terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau 

tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan 

risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit 

dan dapat diubah oleh keputusan auditor sendiri.  

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas  

Prosedur review merupakan proses memeriksa atau 

meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi 

terjadinya indikasi ketika staf auditor telah 

menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang 

disyaratkan tersebut gagal dilakukan. Waggoner dan 

Cashell (1991) menyatakan bahwa KAP perlu 
melakukan prosedur review (prosedur pemeriksaan) 

untuk mengontrol kemungkinan terjadinya 

penghentian prematur atas prosedur audit yang 

dilakukan oleh auditornya. Bagi sebuah KAP, kontrol 

kualitas terdiri atas metodemetode yang digunakan 

untuk memastikan bahwa KAP telah memenuhi 

tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan 

pihak-pihak lain (Arens et al., 2011: 47).  

Prosedur ini berperan dalam memastikan 

bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga 

melibatkan pertimbangan ketika terdapat 

pertimbangan bahwa penghentian prematur telah 
terjadi. Pertimbangan ini timbul ketika auditor yang 

selalu memenuhi target (baik waktu maupun 

anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang. 

Fokus dari prosedur review ini terutama pada 

permasalahan yang terkait pada pemberian opini. 

 

Turnover Intention  

Keinginan keluar dari organisasi bersifat 

disfungsional jika pegawai yang meninggalkan 

perusahaan merupakan pegawai yang memiliki 

kemampuan tinggi. Auditor yang memiliki turnover 
intention atau keinginan berpindah kerja tinggi dapat 

terlibat dalam penghentian prematur atas prosedur 

audit karena menurunnya tingkat ketakutan yang ada 

dalam dirinya terhadap dijatuhkannya sanksi atau 
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ancaman diberhentikan bila perilaku tersebut 

terdeteksi oleh supervisor ataupun memperhatikan 

dampak potensial terhadap perilaku penghentian 

prematur prosedur audit terhadap promosi dan 

penilaian kerja (Maryanti, 2005), sehingga auditor 

yang memiliki turnover intention lebih tinggi akan 

menerima perilaku penghentian prematur prosedur 

audit.  

Donnelly et al., (2003) menemukan bahwa 

auditor yang memiliki kinerja rendah dan memiliki 

keinginan untuk keluar yang tinggi cenderung terlibat 
dalam perilaku premature sign offs. Auditor yang 

memiliki keinginan untuk keluar dari organisasi 

memiliki tujuan utama mencari pekerjaan lain, 

sehingga auditor tidak merasa takut menerima sanksi 

atas tindakan yang mereka lakukan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Responden dan Data Penelitian  

Gambaran Umum  

 Data penelitian ini merupakan data primer yaitu 
jawaban responden atas  pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan pada kuesioner penelitian. Hal ini terlihat 

dalam kisaran korelasi dari indikator menunjukkan 

hasil yang signifikan dan kuesioner yang berisi 35 

item pertanyaan tersebut valid dan reliabel, sehingga 

kuesioner tersebut dapat didistribusikan kepada 

responden. Kuesioner dikirimkan kepada pimpinan 

KAP atau contact person dengan menggunakan email 

dan diantar secara langsung, sedangkan pengumpulan 

kuesioner yang sudah diisi responden diterima 

peneliti dari pimpinan KAP atau contact person 
dengan diambil secara langsung.   

Populasi serta responden dalam penelitian 

ini adalah auditor yang bekerja pada KAP kota Batam 

yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) tahun 2015. Selanjutnya, auditor yang 

merupakan responden dalam penelitian ini berada 

pada semua level yaitu auditor junior, senior, manajer 

dan partner. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner 

sebanyak 100 kuesioner dilakukan selama 1 Bulan 

yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai tanggal 

25 November 2016 kepada auditor di KAP kota 

Batam. 

Tingkat Pengembalian Kuesioner  

Berdasarkan jumlah keseluruhan kuesioner yang diisi 

dan kembali dari responden penelitian 5 KAP kota 

Batam, baik yang dikirim melalui email maupun yang 

diterima langsung oleh peneliti dari pimpinan KAP 

atau contact person ditunjukkan pada lampiran 2.1. 

Untuk ringkasan jumlah penyebaran kuesioner pada 
KAP wilayah Batam dapat  

Rincian Pengembalian Kuesioner  

Penyebaran kuisioner menggunakan sensus 

dari 5 KAP yang terdaftar di IAPI Batam, namun ada 

satu KAP yang tidak ada lagi di Alamat yang 

terdaftar di IAPI. Pengiriman kuisioner lewat 

emailpun tidak dapat respon sampai pengujian ini 

berakhir. Sehingga dari total empat KAP yang ada di 

Batam, kuisioner yang kembali ada 30 kuisioner.  

      Kuesioner yang diterima melalui email sebanyak 

10 kuesioner sedangkan yang diambil secara 

langsung sebanyak 30 kuesioner. Tidak dilakukan 

pertimbangan khusus untuk kuesioner yang tidak 

dapat digunakan tersebut untuk diolah kembali, 

karena jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan 

lebih sedikit dibandingkan yang dapat digunakan.  

Deskripsi Variabel Penelitian  

Uji statistik deskriptif variabel ditujukan untuk 

memberikan gambaran  karakteristik variabel-
variabel penelitian yaitu tekanan waktu, risiko audit, 

prosedur review dan kontrol kualitas, serta komitmen 

organisasi dan turnover intention terhadap 

penghentian prematur prosedur audit. Instrumen 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 6 pengukur variabel. Variabel prosedur audit 

yang digunakan ada 10 item pertanyaan, variabel 

tekanan waktu yang digunakan ada 5 pertanyaan, 

variabel risiko audit memiliki 3 item pertanyaan, 

variabel prosedur review dan kontrol kualitas terdiri 

dari 5 item pertanyaan, variabel komitmen organisasi 
terdiri dari 9 pertanyaan, dan variabel turnover 

intention terdiri dari 3 pertanyaan.   

Gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian, disajikan dalam tabel statistik deskriptif 

5.3 yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan 

sesungguhnya, rata-rata serta deviasi standar 

berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden.  

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur 

valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas 

dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor 

butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan tabel 

nilai Total Correlation dengan r table untuk degree of 

freedom (df) = n dan α = 0,05. Jumlah sampel untuk 
auditor adalah 186, maka diperoleh degree of 
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freedom (df) = 30, sehingga r tabel 0,144 (lihat r tabel 

product moment dengan uji satu sisi). Jika nilai Total 

Correlation > r tabel dan positif maka buitr 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2005: 

220).  

Tabel 5.2 

Hasil Uji Validitas 

  

 

Uji validitas dikatakan valid jika Pearson Correlation 

nya bernialai positif dan Signifikansi dibawah 0.05 

atau 0. Uji Validitas dilakukan dengan melakukan 
korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total 

skor variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan tabel nilai Total Correlation dengan 

r table untuk degree of freedom (df) = n dan α = 

0,05.dari total sampel sebesar 30 dari seluruh variabel 

semua data dikatakan valid.  

Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 
jawaban responden terhadap Kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Pada penelitian 

ini, hasil uji reliabilitas telah memberikan hasil yang 

memuaskan, karena dari seluruh pertanyaan untuk 

variabel-variabel penghentian prematur prosedur 

audit yang diuji menunjukkan hasil yang reliabel. 

Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 5.3 berikut: 

 

Uji Reabilitas  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.615 5 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

jawaban responden terhadap Kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan handal (reliable) jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau tidak 

random. Reliabilitas diukur dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 

2005: 222). Pengujian reabilitas menunjukkan 

cronbach’s alpha sebesar 0,615. Sehingga kuisioner 
dianggap reabilitas dikarekan hasil croncbach’s alpha 

lebih besar dari 0,6.  

 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis 2 – 6 (Uji Analisis Regresi 

Logistik) Untuk menguji secara multivariate hipotesis 

adanya pengaruh variabel variabel bebas terhadap 
perilaku penghentian prematur audit oleh auditor 
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dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

logistik.. Perhitungan statistik dan pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 

19. Hasil yang diperoleh dari pengujian akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

Uji Multikolinearitas  

Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan 

asumsi normalitas data pada variabel bebasnya 
(Ghozali, 2011: 333), mengabaikan 

heteroskedastisitas (Gujarati, 2003: 583) dan 

autokorelasi. Akan tetapi, untuk asumsi 

multikolinearitas, karena hanya melibatkan variabel-

variabel bebas, maka masih perlu untuk dilakukan 

pengujian. Uji multikolinearitas berguna untuk 

menguji, apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel indenpenden. Selanjutnya, 

apabila ditemukan korelasi > 0,9 diantara variabel 

bebasnya maka terdapat indikasi multikolinearitas 

(Ghozali, 2011: 334). 
Jika terjadi multikolinearitas maka estimasi 

modelnya menjadi kurang baik.   Hasil dari pengujian 

terlihat pada tabel 5.4 yang menunjukkan kisaran 

korelasi pada 0.289 sampai dengan 0.525. Korelasi 

negatif kecil antar variabel, menunjukkan nilai 

korelasi tertinggi hanya 0.525 nilai tersebut lebih 

tinggi dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa antar 

variabel independen tidak ada hubungan yang kuat 

atau dapat dinyatakan bahwa model ini tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. 

Uji Signifikansi Model Regresi Secara Overall 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung yaitu 

0,401, sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh dengan 

menggunakan tabel F dengan derajat bebas (df) 
Residual (sisa) yaitu 24 sebagai df penyebut dan df 

Regression (perlakuan) yaitu 2 sebagai df pembilang 

dengan tarap siginifikan 0,05, sehingga diperoleh 

nilai F F tebel (3,89) maka Ho diterima. Berdasarkan 

nilai Signifikan, terlihat pada kolom sig yaitu 0,12 itu 

berarti probabilitas 0,12 lebih dari daripada 0,05 

maka H1 diterima. 

Kesimpulan: 
maka terdapat pengaruh dari faktor situasional dan 

individual terhadap penghentian prematur prosedur 

audit. 

 

Dari hasil pengeolahan data terdapat daa minimum 

sebesar 1.0155 dan data maksimum sebesar 2.9039 

dengan rata rata sebasar 1.950 dari hasil sandar 

devisisasi sebesar 0.45854. 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini menunjukkan sebanyak 43,01% auditor 

telah melakukan tindakan penghentian prematur 

prosedur audit yang terjadi pada saat auditor 

melakukan pekerjaan audit. Auditor yang pernah 

melakukan penghentian prematur sebagian besar 

dilakukan oleh auditor junior dengan masa kerja < 2 
tahun serta sebagian besar tidak memiliki register 

akuntan. Register akuntan yang dimiliki auditor 

junior belum cukup untuk mendukung auditor dalam 

menghasilkan pertimbangan profesional yang kuat. 

Hal ini karena auditor junior belum memiliki 

pengalaman dan supervisi yang cukup dari atasan. 

Kondisi tersebut yang pada akhirnya memungkinkan 

timbulnya praktik penghentian prematur prosedur 

audit. Pembahasan kemaknaan pengaruh masing-

masing variabel tekanan waktu, risiko audit, prosedur 

review dan kontrol kualitas, komitmen organisasi 

serta turnover intention yang berpengaruh terhadap 
penghentian prematur prosedur audit dan telah 

dituangkan dalam hipotesis 1, tekanan waktu, resiko 

audit, prosedur review dan kontrol kualitas, 

komitmen organisasi serta turnover intention 

berpengaruh terhadap tindakan penghentian prematur 

prosedur audit. Hasil penelitian ini membuktikan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Alderman dan 

Deitrick (1982) serta Raghunathan (1991) yang 

menunjukkan terdapat urutan prioritas dari prosedur 

audit yang dihentikan. Prosedur audit yang 

dihentikan umumnya terjadi pada prosedur analitik, 
review pekerjaan auditor internal dan supervisi 

terhadap pekerjaan bawahan. Temuan penelitian ini 

menyediakan dukungan empiris terhadap perilaku 

penghentian prematur prosedur audit di Indonesia 

yang sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh 

Heriningsih (2002) dan Weningtyas et al., (2007). 

Serangkaian prosedur audit dalam penelitian ini 

merupakan beberapa prosedur audit yang ditetapkan 

dalam SPAP. Hasil penelitian ini memberikan hasil 

berbeda yang berkaitan dengan prosedur audit yang 

paling sering dihentikan dan paling jarang dihentikan.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang 
paling sering dihentikan yaitu pertimbangan internal 

audit sedangkan prosedur yang paling jarang 

dihentikan adalah pemeriksaan fisik. Penelitian 

Heriningsih (2002) menemukan prosedur audit yang 

paling sering dihentikan secara prematur adalah 

mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan 

dalam pemeriksaan atas laporan keuangan dan yang 
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paling jarang ditinggalkan adalah konfirmasi. Lebih 

lanjut, penelitian Weningtyas et al., (2007) 

menemukan prosedur audit yang sering dihentikan 

adalah pemahaman terhadap bisnis klien dan yang 

paling jarang dihentikan adalah pemeriksaan fisik.  

Temuan Penelitian ini menunjukkan 

perbedaan hasil penelitian yang disebabkan adanya 

perbedaan karakteristik dari perilaku auditor. Perilaku 

auditor yang timbul dari faktor situasional maupun 

individual. Auditor yang melakukan penghentian 

prematur cenderung memperhatikan prosedur audit 
yang akan dihentikan, dengan melakukan 

pertimbangan secara profesional. Akan tetapi, hal 

tersebut secara langsung dapat mempengaruhi 

kualitas audit karena hasil audit tidak didukung 

dengan bukti audit yang cukup dan memadai. Bukti 

audit yang cukup dan memadai dilakukan melalui 

serangkaian prosedur audit yang memadai.  

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan  

Penelitian ini merupakan pengembangan studi yang 
dilakukan dengan menguji pengaruh faktor 

situasional (tekanan waktu, risiko audit dan prosedur 

review dan kontrol kualitas) dan faktor individual 

(komitmen organisasi dan turnover intention) 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

Kerangka teoritis dan empiris dalam penelitian ini 

dibangunberdasarkan teori atribusi (dispositional 

attributions dan situational attributions). 

Hasil pengujian membuktikan bahwa faktor 

situasional dan individual memiliki pengaruh 

terhadap praktik penghentian prematur prosedur 
audit. Besarnya tekanan waktu dan risiko audit dalam 

pelaksanaan audit yang dihadapi oleh auditor secara 

langsung akan menimbulkan terjadinya praktik ini, 

sebaliknya semakin ketat dan efektif review dan 

pemeriksaan kualitas yang dilakukan KAP maka 

kemungkinan terjadinya praktik ini akan semakin 

kecil. Lebih lanjut, besarnya keinginan untuk keluar 

dari dalam diri auditor akan mendukung terjadinya 

praktik ini. Untuk itu dibutuhkan suatu komitmen 

organisasi yang kuat dari dalam diri auditor untuk 

mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku 

menyimpang auditor dalam praktik penghentian 
prematur prosedur audit.  

Penelitian ini menunjukkan sebanyak 

43,01% auditor telah melakukan penghentian 

prematur prosedur audit. Hasil pengujian 

membuktikan bahwa penghentian prematur 

menimbulkan urutan prioritas dari prosedur audit 

yang berbeda untuk ditinggalkan atau dihentikan. 
Urutan prioritas untuk prosedur yang cenderung 

dihentikan pada penelitian ini adalah pertimbangan 

audit internal dan pelaksanaan uji kepatuhan, 

sedangkan prosedur yang cenderung jarang 

dihentikan adalah pemeriksaan fisik dan representasi 

manajemen.   

Selanjutnya, secara spesifik sebagian besar 

tindakan penghentian prematur yang menimbulkan 

urutan prioritas atas prosedur audit untuk dihentikan 

dan ditinggalkan dilakukan oleh auditor junior 

dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dan sebagian 

besar auditor tidak memiliki register akuntan serta 

sebagian sisanya memiliki register akuntan. Register 

akuntan yang dimiliki auditor junior belum cukup 

untuk mendukung auditor dalam menghasilkan 

pertimbangan profesional yang kuat pada saat 

melaksanakan prosedur audit. Hal ini karena auditor 
junior belum memiliki pengalaman dan supervisi 

yang cukup dari atasan. 

Saran untuk Penelitian Berikutnya  

Berdasarkan keterbatasan yang telah disampaikan 

pada penelitian ini, saran perbaikan dapat digunakan 

sebagai arah untuk penelitian berikutnya. Adapun 

saran dalam penelitian ini, untuk penelitian 
berikutnya adalah penelitian berikutnya disarankan 

mengacu pada International Standards on Auditing 

(ISA), karena 1 Januari 2014 atau Laporan Auditor 

Independen (LAI) per 31 Desember 2014 seluruh 

emiten dan non emiten di Indonesia berlaku efektif 

dan prosedur audit yang digunakan berbasis ISA. 

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghentian prematur prosedur audit diteliti kembali 

berdasarkan audit standar berbasis ISA tersebut. 
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Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan antara lain: pertama, menguji pengaruh manajemen laba akrual terhadap nilai perusahaan. 

Kedua, menguji pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Variabel manajemen laba akrual diukur dengan 

mengadopsi penelitian Kotahri, et al (2005). Sedangkan variabel kualitas audit dan nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Tobins Q. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 

perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2010 – 2015. Sampel yang 

digunakan sebanyak 1350 perusahaan (firm-years) diolah dan dianalisis dengan menggunakan software Eviews dan 

SPSS. Hasil penelitian antara lain: pertama, bahwa aktivitas manajemen laba melalui akrual berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Kedua, kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 Kata Kunci: Manajemen Laba Akrual, Kualitas Audit, dan Nilai Perusahaan.  

 

Abstract 

 
The purpose of the researches are: firstly, to analyze the impact of accrual earning management to firm value. 

Secondly, to analyze the impact of audit quality to firm value.  The variable is accrual earning management proxy 

with adoption Kotahri et.al (2005). Further variables are audit quality and firm value with proxy size of public 

accountants and Tobin’s Q.  The research was conducted for secondary data non-banking and financial firms in 

Indonesia Stock Exchange for period 2010 – 2015. The research used 1350 firm-years samples. The analyze method 

is using Eviews and SPSS. The results of this study are: firstly, we find evidence that there is positive relation of 

accrual earning management to firm value. Secondly, we find evidence that there is positive relation audit quality to 

firm value.   

 

Keywords: Earnings management, Audit Quality and Firm Value 
 

1. PENDAHULUAN 

Manajemen laba (earnings management) 

merupakan suatu cara penyajian laba yang disesuaikan 

dengan tujuan yang diinginkan oleh manajer, melalui 

pemilihan suatu set kebijakan akuntansi atau melalui 

pengelolaan akrual (Scott, 2009). Sementara itu, Healy 

dan Wahlen (2000) menjelaskan bahwa manajemen 

laba sebagai diskresi manajemen dalam pelaporan 

keaungan dan dalam menyusun transaksi yang 

bertujuan menyesatkan pemegang saham mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. 

Manajemen laba dapat dilihat dalam dua prespektif: 

pertama, manajemen laba merupakan prilaku 

manajemen yang oportunistik yang dikaitkan dengan 

mekanisme kompensasi, kontrak utang dan biaya 

politik. Kedua, manajemen laba merupakan prilaku 

manajamen yang efisien yang bermanfaat bagi 

perusahaan, jika dilihat dari prespektif efisiensi 

kontrak. Aktivitas manajemen laba dapat dilakukan 
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oleh manajemen dengan dua cara yaitu melalui 

deskretionari akrual atau accrual earning management 

(Xu et al., 2007) dan real aktivitas atau real 

manipulation (Huang et al., 2009). 

Bukti empiris mengenai pengaruh manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang 

bervariasi (positip, negatif) sebagai berikut: Pertama, 

manajemen laba berpengaruh positip terhadap nilai 

perusahaan seperti manajemen laba melalui akrual 

diskresioner (Siregar & Utama, 2008 dan Dyah, 2013), 

transaksi derivatif Huang et al (2009) dan Oktavia 

(2011). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

melakukan manajemen laba dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini bahwa 

tindakan manajemen laba yang dilakukan manajemen 

dalam rangka efisiensi sehingga nilai perusahaan 

meningkat (Siregar & Utama, 2008). 

Kedua, manajemen laba perpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan seperti Zhang et al (2007), 

dan Huang et al (2009). Pengaruh negatif tersebut 

menandakkan bahwa tindakan manajemen laba akan 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa manajemen laba melalui akrual diskresioner 

mudah dideteksi serta mengandung unsur subyektifitas 

dan manipulasi yang tinggi. Jadi, ketika akrual dinilai 

investor sebagai tindakan manipulasi manajemen maka 

investor tidak mempercayai apa yang telah dilakukan 

oleh manajemen, kondisi inilah yang menyebabkan 

nilai perusahaan Huang et al (2009). Sedangkan Dyah 

(2013) mengemukakan bahwa manajemen laba 

melalui derivatif tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dalam konteks di Indonesia. Hasil tersebut 

didukung Yip dan Nguyen (2012) tidak menemukan 

pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan 

dalam konteks perusahaan di Australia. 

Selain manajemen laba, faktor lain yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kualitas audit. 

Berdasarkan teori signaling bahwa kualitas audit dapat 

memberikan informasi yang berupa sinyal positif dan 

negatif mengenai nilai perusahaan. Salah satu 

informasi yang terkandung dalam kualitas audit yaitu 

pendapat/opini auditor terkait isi dari laporan keuangan 

perusahaan yang sebagai indikator nilai perusahaan. 

Contoh pendapat auditor wajar tanpa pengecualian 

tersebut dapat memperlemah dan memperkuat harga 

saham perusahaan. Apabila auditor memberikan opini 

going concern pada perusahaan, maka opini tersebut 

akan dijadikan informasi bagi calon investor untuk 

berinvestasi atau bagi investor yang akan 

mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut.  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan hasilnya yang belum konsisten antara 

lain: Pertama, Wang (2005) menyatakan bahwa opini 

audit wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

dan opini selain wajar tanpa pengecualian direspon 

negatif oleh pasar yang ditandai dengan menurunnya 

harga saham perusahaan dalam konteks Bursa Efek di 

Shangai. Selanjtunya, Ardiana (2014) menyatakan 

bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik/KAP (proksi 

dari kualitas audit) akan berdampak meningkatnya 

kredibilitas dari laporan keuangan sehingga nilai 

perusahaan juga meningkatkan. Terakhir, bahwa 

kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP 

maupun spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan (Dewata et al, 2015 dan 

Juliardi, 2013). 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu 

diatas bahwa belum konsistenya hasil dari penelitian 

sebelumnya terkait pengaruh manajemen laba dan 

kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Jadi, penulis 

ingin menguji kembali dan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan. Selanjutnya memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh kualitas audit terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu, penelitian ini berusaha 

menjawab saran dari penelitian sebelumnya dengan 

memperluas sampel yaitu perusahaan non-keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010 – 2015 (enam tahun).  

Dari berbagai latar belakang tersebut diatas, 

maka tujuan penelitian ini memberikan bukti empiris 

sebagai berikut: pertama, pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan. Kedua, pengaruh kualitas 

audit terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori 

keagenan, teori sinyal dan teori hipotesis pasar efisien, 

bahwa seorang auditor dibutuhkan untuk 

menjembatani kepentingan antara agent dan principal. 
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Perusahaan yang menggunakan jasa auditor big four 

memiliki pengalaman dan reputasi yang telah dianggap 

baik oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan audit, sehingga dapat 

memberikan informasi yang semakin baik kepada 

pengguna laporan keuangan dan akan meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut.  

 

2. LANDASAN TEORI  

Teori yang mendasari dalam penelitian ini ada 

empat yaitu teori hipotesis pasar efisien (Efficient 

Market Hypothesis/EMH), teori keagenan, teori sinyal 

dan akuntansi positip. Teori EMH berasumsi bahwa 

pasar modal Indonesia termasuk dalam kategori efisien 

setengah kuat. Dengan asumsi tersebut bahwa harga 

saham akan mencerminkan berbagai informasi yang 

dipublikasikan perusahaan, termasuk informasi dalam 

laporan keuangan.  

Kedua, teori keagenan yang menyatakan adanya 

perbedaan kepentingan maupun informasi (asimetri 

informasi) antara principal dan agent, yang 

memberikan peluang bagi agent untuk melakukan 

manajemen laba (Jensen dan Meckling, 1976). 

Selanjutnya, teori sinyal menyatakan bahwa manajer 

(agent) dapat meninformasikan kualitas/nilai 

perusahaan secara langsung lewat pengungkapan 

dalam laporan keuangan perusahaan. Terakhir, Teori 

Positif Akuntansi (PAT) menyatakan bahwa kebijakan 

akuntansi perusahaan dapat dipersepsikan sebagai 

bagaian dari permasalahan besar perusahaan, dalam 

mencapai mekanisme pengendalian yang efektif dan 

efisien. Namun, disisi lain dengan adanya fleksibilitas 

dalam memilih kebijakan akuntansi memungkinkan 

manajer berprilaku oportusitik.  Didalam teori PAT 

tersebut dijelaskan tiga hipotesis yang 

melatarbelakangi manajer melakukan manajemen laba 

yaitu Bonus Plan Hypothesis, Debt Hypothesis, Dan 

Political Cost Hypothesis (Watts dan Zimmerman, 

1986). 

Berdasarkan kajian literatur bahwa aktivitas 

manajemen laba dapat diminimalisasi dengan 

meningkatkan kualitas audit yang baik, sehingga 

berdampak pada peningkatkan tingkat kepercayaan 

investor terhadap perusahaan (Lughiatno, 2010). 

Selanjutnya, DeAngelo (1981) menyatakan bahwa 

kualitas audit merupakan kans/kemungkinan bersama 

– sama dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan 

yang material pada laporan keuangan perusahaan. Jadi, 

apabila kualitas audit perusahaan baik maka laporan 

keuangan perusahaan juga baik. 

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan teori signaling bahwa kualitas audit 

dapat memberikan informasi yang berupa sinyal positif 

dan negatif mengenai nilai perusahaan. Salah satu 

informasi yang terkandung dalam kualitas audit yaitu 

pendapat/opini auditor terkait isi dari laporan keuangan 

perusahaan yang sebagai indikator nilai perusahaan. 

Contoh pendapat auditor wajar tanpa pengecualian 

tersebut dapat  memperlemah dan memperkuat harga 

saham perusahaan. Apabila auditor memberikan opini 

going concern pada perusahaan, maka opini tersebut 

akan dijadikan informasi bagi calon investor untuk 

berinvestasi atau bagi investor yang akan 

mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut.  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan hasilnya yang belum konsisten antara 

lain: Pertama, Wang (2005) menyatakan bahwa opini 

audit wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

dan opini selain wajar tanpa pengecualian direspon 

negatif oleh pasar yang ditandai dengan menurunnya 

harga saham perusahaan dalam konteks Bursa Efek di 

Shangai. Kedua, Ardiana (2014) menyatakan bahwa 

ukuran Kantor Akuntan Publik/KAP (proksi dari 

kualitas audit) akan berdampak meningkatnya 

kredibilitas dari laporan keuangan sehingga nilai 

perusahaan juga meningkatkan. Terakhir, bahwa 

kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP 

maupun spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan (Dewata et al, 2015 dan 

Juliardi, 2013). 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas 

maka penulis berargument bahwa kualitas audit dapat 

meningkatkan nilai perusahaan maupun, sebaliknya 

kualitas audit akan berdampak menurunnya nilai 

perusahaan. Atas dasar inilah, penulis mengajukan 
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hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kualitas audit berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai 

Perusahaan 

Upaya manajemen dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan akan memunculkan konflik kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham, sehingga dapat 

menyebabkan praktik manajemen laba. Laba yang 

tinggi dianggap memiliki kinerja yang baik dan 

memberikan sinyal yang positif terhadap pihak 

pemegang saham ataun investor dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian dilakukan oleh Fitriyani et al (2014) 

yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Sukaesih (2014) 

menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian berbeda dilakukan oleh 

Afriyenti (2009) yang menemukan bahwa manajemen 

laba tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H2: Manajemen laba melalui akrual diskresioner 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Populasi dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2010–2015 adalah sebesar 514 

perusahaan. Namun Jumlah tersebut dikurangi dengan 

kriteria sampel yang  telah diuraikan penulis dalam bab 

sebelumnya sebagai berikut: pertama,  perusahaan 

yang termasuk dalam sektor keuangan sebanyak 99 

perusahaan. Kedua, Perusahaan yang baru listing atau 

pertama kali terdaftar di BEI/IPO setelah tahun 

2010–2015 sebanyak 91 Perusahaan. Ketiga, 

perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak 

dalam satuan rupiah sebanyak 53 perusahaan. Keempat, 

perusahaan yang memiliki nilai ekuitas negatif 

sebanyak 21 perusahaan. Kelima, perusahaan yang 

tidak menyampaikan laporan keuangan sebanyak 15 

Perusahaan. Keenam, perusahaan menerbitkan laporan 

keuangan tidak di periode yang berakhir 31 desember 

sebanyak 4 perusahaan. Terakhir, perusahaan data 

laporan keuangan tidak tersedia dengan lengkap sesuai 

variabel yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 6 

Perusahaan. Jadi, sampel yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan sebesar 225 Perusahaan per tahun. 

Dengan demikian total sampel keseluruhan selama 

periode 2010–2015 (225 x 6 tahun) adalah 1350 

perusahaan. Adapun diskripsi sampel berdasarkan 

kriteria penelitian disajikan pada tabel 4.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  

514 

Perusahaan yang termasuk dalam sektor 

keuangan 

(99) 

Perusahaan yang pertama kali terdaftar di BEI 

setelah tahun 2010– 2015 

(91) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang asing (53) 

Perusahaan memiliki nilai ekuitas negatif (21) 

Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan (15) 

Periode laporan keuangan bukan 31 Desember (4) 

Data laporan keuangan tidak tersedia lengkap 

sesuai variabel yang dibutuhkan 

(6) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel per 

tahun 

225 

Total Sampel periode 2010-2015 ( 6 tahun) 1350 

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2017 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari 

nilai mean, maximum, minimum, dan standar deviasi 

berdasarkan data keuangan yang telah ditentukan oleh 

penulis. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada 

tabel 3, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

1350 data sampel. Variabel dependen berupa Nilai 

Perusahaan yang diukur dengan tobins Q mengadopsi 

metode yang digunakan oleh Huang, et al. (2009) dan 

Ammann, et al. (2011). Secara rata – rata nilai 

perusahaan sebanyak 1,4071 menunjukkan bahwa 

menilai ekuitas pasar lebih tinggi dari nilai buku 

ekuitas perusahaan atau perusahaan non keuangan di 

Indonesia memiliki rata-rata prospek pertumbuhan 

yang baik. Nilai perusahaan terendah -1,955758 

menunjukkan bahwa investor akan berpikir ulang 

untuk menanamkan modal ke perusahaan yang 

memiliki nilai  prospek yang buruk di masa depan. 

Sedangkan nilai perusahaan tertinggi 19,02894 

menunjukan semakin besar bagi investor untuk 

menanamkan modal yang lebih  ke perusahaan. 
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Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

NP -1,9558 19,0289 1,4071 1,4132 

EM -1,3980 3,1152 0,0083 0,1915 

SIZE 23,1551 33,1341 28,1248 1,7204 

LEV 0,0003 0,9846 0,4493 0,2100 

PROFIT -1,5840 1,4353 0,1063 0,1991 

GROWTH 0,0033 34,1473 1,8131 2,8277 

Sampel 

(N) 

1350    

Keterangan: Tabel ini mempresentasikan hasil uji statistik diskriptif. 

Variabel dependen: Nilai Perusahaan (NP). Variabel independen: 

Manajemen Laba Akrual Kothari (2005).  Variabel Kontrol: Ukuran 

Perusahaan (SIZE), Tingkat Hutang (Leverage), Tingkat Pertumbuhan 

(GROWTH) dan tingkat profitabilitas (PROFIT). 

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 9, Tahun 2017 

Variabel indendepent pertama berupa 

manajemen laba melalui akrual diskresioner. Peneliti 

dalam mengukur variabel akrual akrual diskresioner 

menggunakan dua model yaitu earnings management 

diukur dengan Model Kasznik (1999) dan Model 

Kothari et al. (2005), hal ini bertujuan untuk 

memperoleh model yang terbaik diantara kedua model 

manajemen laba tersebut.  Dari kedua model tersebut 

hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model 

Kothari et al. (2005),  yang paling tepat digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan adjusted R-squared 

tertinggi antara kedua model tersebut. Secara rata – 

rata perusahaan melakukan manajemen laba sebanyak 

0,083 melalui akrual diskresioner.  Nilai maksimum 

perusahaan melakukan manajemen laba sebanyak 

3.1152 melalui akrual diskresioner perusahaan. 

Sedangkan nilai minimum perusahaan melakukan 

manajemen laba sebanyak -1.3980 melalui akrual 

diskresioner perusahaan.  

Variabel indendepent kedua berupa kualitas 

audit diproksikan berdasarkan ukuran KAP diukur 

dengan variabel dummy diberikan nilai 1 apabila 

perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

big four (4) maupun afiliasinya dan 0 lainnya. 

Berdasarkan Gambar 1 bahwa sebanyak 465(34%) 

perusahaan yang diaudit oleh KAP big four maupun 

afiliasinya, sedangkan sebanyak 885 (66%) perusahaan 

selain KAP Big4. 

Terdapat empat variabel kontrol dalam 

penelitian antara lain:  Ukuran perusahaan (Size), 

Tingkat Hutang (Leverage), Tingkat Pertumbuhan 

(Growth), Tingkat Profitabilitas (Profitability) hasil 

statistik diskriptif disajikan pada tabel 3. Variabel 

kontrol pertama, diproksikan dengan ukuran 

perusahaan (SIZE) yang merupakan logaritma natural 

dari total asset perusahaan yang terdapat dalam laporan 

keuangan perusahaan. Secara rata – rata nilai asset 

perusahaan sebesar 28,1248. Nilai maksimun asset 

perusahaan sebesar 33,13405. Sedangkan nilai 

terendah asset perusahaan 23,1550 dan Nilai standar 

deviasi 1,7203.  

 

Gambar 1 Perusahaan yang diaudit big four dan non - 

big four 

Sumber: data sekunder yang diolah, Tahun 2017 

Variabel kontrol kedua berupa tingkat hutang 

(LEVERAGE) yang diukur dengan menggunakan total 

utang dibagi dengan total asset. Secara rata – rata 

tingkat hutang perusahaan sebesar  0,449347. Hal ini 

menunjukkan bahwa  rasio hutang perusahaan sekitar 

44,93% dari total asset yang berarti perusahaan masih 

bisa menutupi hutang dengan asset yang dimiliki 

sehingga rasio tersebut cukup wajar. Nilai maksimum 

hutang perusahaan sebesar 0,984628, hal ini 

menunjukkan bahwa rasio hutang perusahaan hamper 

mendekati 100% dari total asset yang dimiliki 

perusahaan sehingga kemungkinan hutang perusahaan 

dapat dibayar dengan menggunakan asset sangat kecil. 

Sedangkan nilai minimum  hutang perusahaan sebesar 

0,00032 yang berarti hutang perusahaan sangat kecil 

sehingga kemungkinan hutang dapat dilunasi dengan 

asset sangat besar.  

Variabel kontrol ketiga, berupa tingkat 

pertumbuhan (GROWTH) yang diukur dengan 

mengkalikan market value of equity dan book value of 

equity. Secara rata-rata (mean) tingkat pertumbuhan 

perusahaan sebesar 1,8130. Hal ini, menunjukkan 

bahwa investor/pasar mempunyai ekspektasi bahwa 

tingkat pertumbuhan perusahaan non keuangan di 

Indonesia akan meningkatkan sebesar 2%, sehingga 
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lebih memungkinkan memiliki kemampuan untuk 

mengelola laba. Nilai maksimum tingkat pertumbuhan 

perusahaan sebesar 34,1472.  Sedangkan Nilai 

minimum tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 

0,0032 dan Nilai standar deviasi 2,8277.  

Variabel kontrol terakhir yaitu profitability 

(PROFIT) yang diukur dengan cara membagi net 

income dengan shareholder equity. Secara rata-rata 

(mean) tingkat profitabilitas perusahaan sebesar 

0,1062 atau sebesar 10,6% perusahaan  non keuangan 

di Indonesia memperlihatkan efesiensi dalam 

menggunakan modal yang dimiliki. Tingkat 

profitabilitas maksimum sebesar 1,4353.  Sedangkan 

nilai terendah tingkat profitabilitas perusahaan sebesar  

-1,584016 dan nilai standar deviasi 0,1991. 

Pengaruh variabel independent utama terkait 

dengan kualitas audit terhadap nilai perusahaan 

dilakukan melalui program Eviews. Variabel 

independen pada hipotesis 1 menggunakan dummy 

variable sehingga penulis hanya menguji antara 

common effect dan random effect model menggunakan 

Uji Lagrange Multiplier (LM). Berdasarkan hasil uji 

Lagrange Multiplier (LM) model regresi ini 

menggunakan metode random effect model. Pengujian 

ekonometrika seperti heteroskedastisitas dan 

multikolinearitas dilakukan setelah output pengujian 

regresi dihasilkan. Dari pengujian heteroskedastisitas 

dengan menggunakan white heteroskedasticity, maka 

diperoleh nilai p-value Obs *R-Squared  adalah 3,771 

sedangkan nilai probabilitas adalah 0,8772 > 0,05 

maka dapat kita simpulkan bahwa data tidak 

mengalami masalah heteroskedastisitas. Sedangkan 

dari hasil pengujian multikolinearitas yang disajikan 

pada tabel 4 bahwa regresi model 2 ini tidak terdapat 

multikolinieritas dimana nilai VIF kurang dari 10. 

Pengujian hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa 

kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dapat diterima. Berdasarkan hasil regresi Model ini 

pada Tabel 4 secara umum model ini pada signifikan 

(p<0.01) dan R-squared sebesar 72.34%. Dengan hasil 

tersebut bahwa secara bersama – sama variasi variabel 

independent yang digunakan dalam model penelitian 

ini mampu menjelaskan variasi variabel dependent 

sebesar 72.34%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel – variabel lain diluar model ini.   

Tabel 5 Hasil Regresi Pengaruh Kualitas Audit dan 

Manajemen Laba Akrual Terhadap Nilai 

Perusahaan  

 
 

Variabel Coefisien t-statistic Prob VIF 

C 0,5155 1,7250 0.0848* 1,321 

QA (H1) 0,1432 3,5952 0.0003*** 1,029 

EM (H2) 0,1556 1,6936 0.0906* 1,325 

SIZE 0,0087 0,7928 0.4281 1,047 

LEV -0,4589 -6,2507 0.0000*** 1,075 

PROFIT 0,0800 0,8996 0.3685 1,157 

GROWT

H 

0,4352 5,8465 0.0000*** 1,321 

R-Squared 0.7246  

Adjusted R-Squared 0.7234  

Prob (F-statistic) 0.0000  

N 1350  

Hasil Uji Random 

effect 

 

***Signifikan padal level 1%, **Signifikan padal level 5%, *Signifikan padal 

level 10% 

Keterangan: Tabel ini mempresentasikan hasil pengujian hipotesis 1&2. 

Variabel dependen adalah nilai perusahaan dan variabel independen adalah 

kualitas audit (QA) dan Manajemen Laba akrual Kotari (2005). Sedangkan 

variabel kontrol adalah Ukuran perusahaan (SIZE), Tingkat Hutang (Lev), 

Tingkat pertumbuhan (GROWTH) dan Tingkat profitabilitas (PROFIT). 

    Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 9, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 5 uji t untuk masing – 

masing variabel, dapat dikemukakan penjelasan 

mengenai bukti empiris untuk variabel utama dan 

variabel kontrol sebagai berikut:  

Variabel utama: Kualitas Audit. Hipotesa 

satu (H1) yang menyatakan bahwa kualitas audit 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dapat diterima 

pada tingkat signifikansi 1%. Tanda koefisien positif 

ini menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas audit 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

ini dapat dijelaskan dengan teori signaling bahwa 

kualitas audit dapat memberikan informasi yang 

berupa sinyal positif dan negatif mengenai nilai 

perusahaan. Salah satu informasi yang terkandung 

dalam kualitas audit yaitu pendapat/opini auditor 

terkait isi dari laporan keuangan perusahaan yang 

sebagai indikator nilai perusahaan. Contoh pendapat 

auditor wajar tanpa pengecualian tersebut dapat  

memperlemah dan memperkuat harga saham 

perusahaan. Apabila auditor memberikan opini going 

concern pada perusahaan, maka opini tersebut akan 

dijadikan informasi bagi calon investor untuk 

berinvestasi atau bagi investor yang akan 

mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut. 
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Semakin besar ukuran KAP yang melakukan audit 

maka semakin baik kinerja perusahaannya. Audit 

laporan keuangan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan sehingga apabila 

perusahaan di audit oleh KAP yang memiliki reputasi 

baik dapat menarik investor dalam menanamkan modal 

nya karena tingkat kepercayaan yang dimiliki investor 

akan meningkat.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu seperti: Ardiana (2014) menyatakan bahwa 

ukuran Kantor Akuntan Publik/KAP (proksi dari 

kualitas audit) akan berdampak meningkatnya 

kredibilitas dari laporan keuangan sehingga nilai 

perusahaan juga meningkatkan. Farouk dan Hassan 

(2014) yang menyatakan bahwa kualitas auditor 

berdasarkan ukuran KAP berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Hipotesa dua (H2) yang menyatakan bahwa 

manajemen laba melalui akrual diskresioner 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dapat diterima 

pada tingkat signifikansi 10%. Tanda koefisien positif 

ini menunjukkan bahwa semakin bagus manajemen 

laba melalui akrual deskrioner perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa tindakan manajemen laba yang 

dilakukan manajemen dalam rangka efisiensi sehingga 

nilai perusahaan meningkat (Siregar & Utama, 2008). 

Hasil penelitian ini konsiten dengan peneltian 

terdahulu seperti Siregar & Utama (2008) dan Dyah 

(2013) yang menyatakan bahwa perusahaan 

melakukan manajemen laba melalui akrual 

diskresioner dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. Sedangkan  Huang et al (2009) dan 

Oktavia (2011) bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba melalui transakasi derivatif dalam 

rangka meningkatkan nilai perusahaan. 

 Variabel Kontrol: Size, Leverage, 

Profitability dan Growth, dari ke-empat variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini hasil 

regresi sebagai berikut: pertama, variabel ukuran 

perusahaan (size) dan profitability tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  Kedua, variabel Leverage, 

secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan dengan tingkat signifikansi 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah hutang 

jangka panjang perusahaan akan menurunkan nilai 

perusahaan. Selanjutnya, variabel Growth secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar tingkat 

pertumbuhan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

 

4. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti 

empiris sebagai beriktut: pertama, memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh kualitas audit dan 

manajemen laba akrual terhadap nilai perusahaan. 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PAT (positive Accounting Theory), teori agensi, 

teori sinyal dan teori pasar efisien (EMH).  Sedangkan 

data yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa 

Laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2010 

sampai 2015 dengan sampel sebanyak 1350 

(firms-years). Beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil pengujian dalam penelitian ini 

sebagai berikut: pertama, secara umum penelitian ini 

menemukan pengaruh positif kualitas audit terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian terdahulu seperti: Ardiana (2014) dan 

Farouk dan Hassan (2014) yang menyatakan bahwa 

kualitas auditor berdasarkan ukuran KAP berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Kedua, penelitian ini menemukan pengaruh positif 

manajemen laba melalui akrual deskrioner terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian terdahulu seperti: Siregar & Utama (2008) 

dan Dyah (2013) yang menyatakan bahwa manajemen 

laba melalui  akrual diskresioner terhadap nilai 

perusahaan. Selanjutnya penelitian ini menemukan 

pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan serta menemukan pengaruh negatif 

tingkat hutang terhadap nilai perusahaan. 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan agar interprestasi hasil penelitian 

dilakukan secara hati – hati dengan 

mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada. 
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Selain itu, keterbatasan penelitian berguna bagi 

pengembangan penelitian sejenis dimasa depan. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: pertama, pengukuran nilai perusahaan. 

Penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan tobins Q yaitu market value equity 

ditambah book value asset dikurangi book value equity 

dibagi dengan total asset. Pengukuran tobins Q tersebut 

belum mengcapture nilai perusahaan. Penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan harga saham rata – 

rata selama tiga bulan tersebut agar efek volatility harga 

saham terjaga. Selain itu pengukuran nilai perusahaan 

dapat diproksikan dengan return saham dan abnormal 

return atau cumulative abnormal return.  Selanjutnya, 

Pengukuran Manajemen Laba dan Kualitas Audit. 

Didalam penelitian ini pengukuran manajemen laba 

melalui akrual dengan mengadopsi metode Kothari 

et.al (2005). Jadi didalam penelitian ini belum 

mengcapture aktivitas manajemen laba dilakukan oleh 

perusahaan.  Selanjutnya, penelitian ini kualitas Audit 

diukur dengan ukuran KAP jadi belum 

menggambarkan kualitas audit. Penelitian selanjutnya 

pengukuran manajemen laba, dapat menggunakan 

absolute revenue, derivatif atau pengukuran lain yang 

lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan di 

Indonesia. Sedangkan kualitas laba dapat 

menggunakan audit tenure atau audit fee. Terakhir, 

Periode penelitian ini dilakukan hanya enam tahun 

yaitu 2010 - 2015, jadi hasilnya belum dapat 

digeneralisasi untuk tahun – tahun sebelum maupun 

sesudahanya. Jadi untuk penelitian selanjutnya dapat 

memperpanjang periode penelitian 
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Abstrak – Perkembangan internet terus meluas, para pengusaha perlu mempertimbangkan pemanfaatan 

teknologi komputer dan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis (E-business). Batam merupakan kota 
industri yang berada di perbatasan Negara, sehingga membuat Batam menjadi gudang produk impor. Penggunaan 

media sosial oleh retail tas di Batam telah menjamur saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor yang mendorong penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam dan bagaimanakah pengaruh 

penggunaan media sosial terhadap persepsi dari nilai penggunaan media sosial (operasi internal, pelayanan 

pelanggan, pemasaran dan penjualan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi 

teknologi, tekanan pelanggan, tekanan kompetitif, dan lingkungan mobile berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial oleh retail tas Batam, berbeda dengan tekanan kompetitif yang berpengaruh negatif. 

Penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap nilai penggunaan media sosial (operasi internal, 

pemasaran, pelayanan pelanggan dan penjualan). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti satu 

pengguna media sosial yaitu retail tas Batam, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang 
lebih luas seperti retail fashion (tas, baju, sepatu,dll) 

 

Kata Kunci : E-business, Media sosial, PLS-SEM, Retail tas Batam 

  

Abstract - The development of the internet is expanding, the entrepreneur needs to consider the utilization 

of computer technology and telecommunications to do business (E-business). Batam is an industrial 

city locatedon the border of the State, thus making the Batam become warehouse imported products. The use 

of social media by retail bags in Batam has been mushrooming at present. This research aims to find out 

whether the factors that encourage the use of social media by retail bags in Batam and how is the influence 

of social media usage against the perception of the value of the use of social media (internal operations, 

customer service, marketing and sales). Data analysis techniques used in this research is the analysis of PLS-

SEM. Results from this study are consistent with previous research suggesting that competence in technology, 
customer pressure, competitive pressures, and mobile environment positive effect against the use of social 

media by retail bag Batam, different from the competitive pressures that influence negatively. Social media 

use the positive effect of the use of social media (internal operations, marketing, sales and customer 

service). The limitations in this study was the only one researching social media users retail bag Batam, 

so research can then use a wider sample of such retail fashion (shoes, clothes, bags, etc.) 

Keywords: E-business, Social media, PLS-SEM, Retail bag  

 

1. PENDAHULUAN 

 

Saat ini perkembangan telah banyak membawa 

perubahan dalam kehidupan, bahkan internet saat ini 

telah menjadi kebutuhan primer oleh para 

penggunanya [10]. Survei yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia 

(APJII) pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa 
pengguna internet terus meningkat, 51,8% atau 132,7 

juta penduduk Indonesia telah terhubung ke Internet. 

Pada saat ini teknologi informasi berbasis internet 

telah digunakan oleh bisnis perusahaan. Penggunaan 

internet dan teknologi digital lainnya untuk 

komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi 

disebut e-business [11]. E-business merupakan 

kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan melalui 

internet, selain e-business, istilah lain yang dikenal 

sebagai salah satu kegiatan dalam bisnis melalui 

internet adalah e-commerce [7]. Transaksi bisnis yang 

dilakukan melalui internet adalah pengertian e-

commerce [2].  

Menurut pendapat [11] bahwa manfaat dari 

penggunaan e-business antara lain: (1) Perluasan pasar 

dan jaringan mitra memberikan keuntungan bagi 

perusahaan pengguna e-business karena dapat 
memudahkan dalam menjalin kerjasama dan 

memperluas target pasar, hal ini dapat meningkatkan 

penjualan dan investasi perusahaan sehingga 

memberikan dampak positif untuk keberlangsungan 

usaha. (2) Transaksi dapat dilakukan disatu tempat 

membuat pengeluaran biaya dapat dihemat sehingga 

meningkatkan perolehan laba dari setiap transaksi. 

Menurut konsep upaya dan hasil, biaya merupakan 

upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa 
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pendapatan [14]. (3) Penggunaan e-business dapat 

menjamin cash flow perusahaan karena perusahaan 

akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum 

mengirirm barang yang dipesan konsumen, dengan 

pola seperti itu maka modal yang dibutuhkan relatif 

lebih kecil. Penelitian terhadap manfaat atau nilai dari 

penggunaan e-business telah dilakukan oleh [15] 

untuk mengetahui dan menjelaskan proses 

pengembangan e-business dalam pemasaran produk 

secara internasional yang dilakukan oleh Akademi 

Bisnis Online Indonesia Surabaya, serta untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis upaya strategi 

taktis untuk sukses dalam bisnis. Penelitian juga 

dilakukan oleh [1] dengan tujuan untuk merancang 

bangun sistem bisnis berbasis web (e-business) 

komoditas agroindustri kulit, mengembangkan 

pelayanan sistem transaksi online (e-commerce), 

pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan 

bisnis yang dapat menunjang pemasaran komoditas 

agroindustri kulit di Indonesia. Penggunaan media 

sosial berdampak terhadap persepsi nilai media sosial 

yaitu persepsi operasi internal, penjualan, pemasaran 
dan Pelayanan pelanggan pada small business [13].  

Salah satu alat dan teknologi untuk kolaborasi dan 

kerja tim dalam e-business adalah media sosial [7]. 

Media sosial sendiri adalah alat promosi paling murah 

dan berdampak signifikan terhadap bisnis karena 

memiliki banyak pengguna serta tidak memerlukan 

biaya untuk membuat sebuah akun media jejaring 

sosial [9]. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab penggunaan media sosial oleh 

small business, dengan hasil penelitian kompetensi 

teknologi, tekanan pelanggan, dan lingkungan mobile 
merupakan faktor penyebab penggunaan media sosial 

oleh small business, sementara tekanan kompetitif 

bukan merupakan faktornya [13]. Faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum menggunakan 

layanan akses internet dengan hasil penelitian bahwa 

keputusan pembelian layanan Speedy dipengaruhi oleh 

harga, merek dan kualitas, sedangkan kepuasan 

konsumen dipengaruhi oleh keputusan pembelian dan 

kualitas [4]. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh [13] denang perbedaan 

pada pemilihan sampel.  

Penelitian sebelumnya mengambil sampel yaitu 
usaha kecil dari berbagai industri yang berada di 

United Stated. Sampel pada penelitian ini yaitu usaha 

kecil berupa toko tas di Batam yang menggunakan 

media sosial dalam penerapan e-business. Pemilihan 

lokasi sampel di kota Batam karena Batam merupakan 

kota industri yang berada di perbatasan Negara 

Indonesia, sehingga membuat Batam menjadi gudang 

produk impor murah. Google trend menunjukkan 

bahwa Batam mengungguli Bali, Bandung, Medan 

dan Jakarta pada peringkat mesin pencari terkait 

produk tas. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah 

faktor-faktor yang mendorong penggunaan media 

sosial oleh retail tas Batam; (2) Bagaimanakah 

pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi 

dari nilai penggunaan media sosial (persepsi dalam 

operasi internal, persepsi dalam pemasaran, persepsi 

dalam pelayanan pelanggan, persepsi dalam 

penjualan). 

  

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengeneralisasi hasil penelitian terdahulu mengenai 

apasajakah faktor-faktor yang mendorong penggunaan 

media sosial oleh retail tas Batam dan bagaimanakah 

pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi 

dari nilai penggunaan media sosial (persepsi dalam 

operasi internal, persepsi dalam pemasaran, persepsi 

dalam pelayanan pelanggan, persepsi dalam 

penjualan). 

 

Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data ordinal. Kuesioner ini 

disebarkan sesuai dengan lokasi dan obyek yang 

ditetapkan dalam penelitian ini yaitu retail tas yang 

berada di Batam. Terdapat 61 responden pada 

penelitian ini, jumlah ini melebihi batas minimum dari 

jumlah sampel yang ditetapkan yaitu 40 buah sampel 

[5]. Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 9 

buah dengan total indikator pertanyaan 26 buah yang 

diadaptasi dari 26 item instrumen penulisan yang 

dikembangkan oleh [13] dari penulisan-penulisan 

terdahulu. Seluruh variabel pada penelitian ini diukur 
dengan pertanyaan kuesioner dengan 5-poin skala 

Likert dengan pilihan responden dari 1 = sangat tidak 

setuju sampai dengan 5 = sangat setuju. 

Metode penulisan yang digunakan adalah metode 

non probability atau pengambilan sampel non random 

berupa purposive sampling. Purposive sampling 

dengan kriteria retail tas di Batam yang memiliki toko 

dan menjalankan e-business via media sosial dengan 

koresponden pemilik/karyawan yang bersangkutan 

dengan penggunaan media sosial tersebut. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah survei 
melalui penyebaran kuesioner kepada responden  

penulisan. Teknik pengolahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tabulasi data, 

menggunakan Microsoft Exel yang disimpan dengan 

format file exel.cvs delimate.  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 E-business 

Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya 

untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen 

organisasi merupakan pengertian e-business [7]. 
Menurut referensi [12] E-business merupakan suatu 

istilah yang digunakan untuk memberi nama pada 

kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan melalui 
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interne. Salah satu alat dan teknologi untuk kolaborasi 

dan kerja tim dalam e-business adalah media [7]. 

Manfaat penggunaan e-business bagi perusahaan atau 

pebisnis perorangan adalah memperpendek jarak, 

perluasan pasar, perluasan jaringan mitra, biaya 

terkendali, efisien, dan cash flow terjamin 

 

2.2 Technology Organization Environment (TOE) 
Kerangka TOE berfungsi sebagai landasan 

mengidentifikasi jumlah potensi faktor-faktor yang 

mendorong penggunaan media sosial oleh retail tas 
Batam. Sudah banyak penelitian terkait teknologi 

informasi yang menggunakan kerangka TOE yaitu 

hasil pengembangan dari Tornatzky & Fleischer 

(1990) yang menyebutkan Kerangka TOE mencakup 

tiga unsur: Teknologi, Organisasi dan Lingkungan hal 

ini dijelaskan dalam penelitian sebelumnya [13]. 

Konteks organisasi termasuk karakteristik dan sumber 

daya organisasi, proses komunikasi (dengan 

pelanggan/karyawan) termasuk ukuran organisasi dan 

struktur manajerial. Konteks lingkungan termasuk 

ukuran dan struktur industri, pesaing perusahaan, 
konteks makroekonomi, dan peraturan lingkungan. 

 

2.3 Research Based Value (RBV) 

Resources Based View mendukung hubungan 

teoritis antara m-business dan nilai penggunaannya 

[12]. Telah dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh [13] dengan Persepsi operasi internal, 

persepsi pemasaran, persepsi pelayanan pelanggan dan 

persepsi penjualan sebagai variabel penelitian. Teori 

ini berpendapat bahwa sumber dayalah yang 

sesungguhnya membantu perusahaan menangkap 
peluang dan menetralkan ancaman [3]. Sumber daya 

yang dimiliki oleh organisasi dapat menjadi kekuatan 

dalam mempertahankan usahanya. Sumber daya 

hendaknya (1) langka, (2) sulit untuk ditiru, atau (3) 

tidak mudah dicari, agar bernilai [3]. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, Kerangka TOE berfungsi 

sebagai landasan mengidentifikasi jumlah potensi 

faktor-faktor penyebab penggunaan media sosial oleh 

retail tas Batam. Konteks organisasi termasuk 

karakteristik dan sumber daya organisasi, proses 
komunikasi (dengan pelanggan/karyawan) termasuk 

ukuran organisasi dan struktur manajerial. Konteks 

lingkungan termasuk ukuran dan struktur industri, 

pesaing perusahaan, konteks makroekonomi, dan 

peraturan lingkungan. Konteks lingkungan termasuk 

ukuran dan struktur industri, pesaing perusahaan, 

konteks makroekonomi, dan peraturan lingkungan. 

Dari uraian diatas didapat hipotesis sebagai berikut: 

 

H1a:Kompetensi teknologi berpengaruh positif 

terhadap penggunaan media sosial retail tas di Batam 

H1b: Tekanan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial retail tas di Batam 

H1c: Tekanan kompetitif berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial retail tas di Batam 

H1d: Lingkungan mobile berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial retail tas di Batam 

Media sosial yang sudah memiliki banyak 

pelanggan akan memberikan keuntungan bagi pelaku 

usaha, dimana akun media sosial tidak bisa dibeli 

namun hanya diperoleh. Diperoleh melalui usaha 

publisitas secara rutin, hingga menghasilkan media 

sosial yang dapat menguntungkan. Teori RBV 

mendukung hubungan antara penggunaan media sosial 

dengan nilai yang diberikan dari dimensi operasi 

internal, pemasaran, pelayanan pelanggan dan 

penjualan untuk usaha kecil [15]. Media sosial tidak 

bisa dibeli, namun hanya bisa diperoleh dari hasil 
publisitas terus-menerus, sehingga akan menjadi 

sumberdaya yang bernilai untuk pemiliknya. Dari 

uraian diatas didapat hipotesis sebagai berikut: 

 

H2a:  Penggunaan media sosial oleh retail tas di 

Batam berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 

dalam dimensi operasi internal. 

H2b:  Penggunaan media sosial oleh retail tas di 

Batam berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 

dalam dimensi pemasaran 

H2c:  Penggunaan media sosial oleh retail tas di 

Batam berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 
dalam pelayanan pelanggan 

H2d:  Penggunaan media sosial oleh retail tas di 

Batam berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 

dalam dimensi penjualan 

 

 

 
 

                         Gambar 1. Model Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Model Pengukuran (Outer Model) 

Uji Validitas Konstruk, berdasarkan tabel 3, 

terlihat bahwa secara keseluruhan indikator berada di 

atas 0,5. yang berarti indikator signifikan. 
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Tabel 3. Faktor Loading Indicator 
KONSTRUK N ITEM FAKTOR LOADING 

Kompetensi Teknologi 3 KT1 0.687 

 

 KT2 0.866 

 
 KT3 0.783 

Tekanan Pelanggan 3 TPG1 0.792 

 

 TPG2 0.910 

 
 TPG3 0.832 

Tekanan Kompetitif 2 TK1 0.917 

 

 TK2 0.909 

Lingkungan Mobile 2 LM1 0.667 

 

 LM2 0.998 

Penggunaan Media Sosial 3 PMS1 0.694 

 

 PMS2 0.960 

 
 PMS3 0.973 

Pelayanan Pelanggan 3 PPP1 0.788 

 

 PPP2 0.899 

 
 PPP3 0.762 

 
 PPP4 0.750 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Uji Validitas Konvergen, tampak pada tabel 4 

bahwa skor AVE dan Communality memiliki nilai 

diatas 0,5. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

konstruk reflektif memiliki validitas konvergen yang 

baik. 

 
Tabel 4. Skor Nilai AVE dan Communality 

KONSTRUK AVE COMMUNALITY 

Kompetensi Teknologi 0.612 0.612 

Tekanan Pelanggan 0.715 0.715 

Tekanan Kompetitif 0.833 0.833 
Lingkungan Mobile 0.721 0.721 
PenggunaanMedia Sosial 0.783 0.783 
Pelayanan Pelanggan 0.643 0.643 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Uji Validitas Diskriminan, dinilai berdasarkan 

perbandingan akar AVE untuk setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, 

dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 dapat 

disimpulkan bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dari 

nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, 

ini berarti bahwa semua konstruk telah memenuhi 

kriteria validitas diskriminan. Nilai AVE pada variabel 

Tekanan pelanggan pada tabel 5 adalah 0.715 

sehingga nilai akarnya 0.846.  

 

 
 

Nilai tersebut lebih tinggi daripada korelasi antara 

variabel Tekanan Pelanggan (TPG) yaitu sebesar 

0.694 Kompetensi Teknologi (TK), 0.110 Lingkungan 

Mobile (LM), 0.801 Pelayanan Pelanggan (PPP), 

0.573 Penggunaan Media Sosial (PMS), dan 0.387 

Tekanan Kompetitif. Berarti model baik, begitu pula 

dengan nilai akar AVE yang lain. 

Parameter uji validitas pada konstruk formatif 

dapat dilihat dari skor nilai T-statistic yang 

dicerminkan pada outer weight yang memiliki nilai 

lebih tinggi dari t-tabel yaitu 1,64 (one-tailed), 

masing-masing harus bernilai diatas 0,5. Berikut 

merupakan hasil skor nilai t-statistic dan nilai VIF 

untuk menilai keberadaan multikolinieritas pada 
konstruk penelitian.  

 
Tabel 6. Nilai T-Statistics dan VIF 

KONSTRUK T-Statistics VIF 

OPERASI INTERNAL  
  POI1 2.14 1.241 

POI2 4.359 1.344 

POI3 0.609 1.250 

POI4 1.880 1.398 

PEMASARAN 
  PP1 1.457 1.668 

PP2 2.260 1.532 

PP3 1.454 1.261 

PENJUALAN 
  PPJ1 1.540 1.649 

PPJ2 2.606 1.648 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Berdasarkan tabel 6  tampak bahwa terdapat 4 

indikator memiliki nilai T-Statistics  kurang dari 1,64 

(one-tailed) yaitu POI3, PP1, PP3, dan PPJ1. Terdapat 

5 indikator yang dinyatakan valid yaitu POI1, POI2, 

POI4, PP2, dan PPJ2. Indikator dalam konstruk 

formatif yang tidak valid maka konstruk formatif 

tersebut secara statistik tidak dapat diuji lebih lanjut, 
namun secara teoritis konstruk formatif tersebut tetap 

dapat diuji lebih lanjut dalam model struktural.  

 
Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 
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Kriteria uji validitas konstruk dapat diwakili 

melalui uji validitas tampang validitas isi [6]. Nilai 

skor VIF 5-10 menyatakan bahwa terdapat 

multikolinieritas, tampak pada tabel 6 tidak terdapat 

nilai VIF diantara 5-10 pada konstruk formatif 

sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas dalam model. 

Uji reliabilitas, uji ini dilakukan pada konstruk 

reflektif, tidak untuk konstruk formatif karena masing-

masing indikator dalam suatu variabel laten 

diasumsikan tidak saling berkorelasi. Uji reliabilitas 

dapat dilihat dari nilai Cronbach’ Alpha dan nilai 
Composite Reliability. Pada tabel 7 menunjukkan 

bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk 

berada di atas 0,6. Nilai Composite Reliability untuk 

semua konstruk berada di atas 0,7. Hal ini 

menunjukkan semua konstruk reliabel.  

 
Tabel 7 Perbandingan Cronbach’ Alpha Dan Composite 

Reliability 

KONSTRUK 

CRONB

ACH’S 

ALPHA 

COMPOSITE 

RELIABILITY 

Kompetensi Teknologi (KT) 0.702 0.824 

Lingkungan Mobile (LM) 0.768 0.832 

Pelayanan Pelanggan (PPP) 0.817 0.878 

Penggunaan Media Sosial (PMS) 0.864 0.914 

Tekanan Kompetitif (TK) 0.8 0.909 

Tekanan Pelanggan (TPG) 0.805 0.883 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Model Struktural (Inner Model) 

Nilai R Square 

 
                    Tabel 8. Nilai R Square 

KONSTRUK R SQUARE 

Penggunaan Media Sosial 0.474 

Pelayanan Pelanggan 0.445 

Operasi Internal 0.374 

Penjualan 0.200 

Pemasaran 0.191 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R Square dari 

variabel Penggunaan Media Sosial (PMS) adalah 

sebesar 0.474, hal ini menunjukkan bahwa 47% dapat 

dipengaruhi oleh variabel Kompetensi teknologi (KT), 

Tekanan Pelanggan (TPG), Tekanan Kompetitif (TK), 

dan Lingkungan Mobile (LM), sedangkan sisanya 

52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel 9, dapat disimpulkan bahwa 3 
dari 4 hipotesis pertama terdukung yang artinya 

positif berpengaruh sebagai faktor penyebab 

penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

karena skor T-Statistics > T-Tabel yaitu kompetensi 

teknologi (KT) sebesar 1.838, Tekanan pelanggan 

sebesar 3.208 dan Lingkungan mobile sebesar 4.754. 

Tekanan kompetitif tidak terdukung, artinya tidak 

berpengaruh positif sebagai faktor penyebab 

penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

karena memiliki skor T-tatistics < T-Table yaitu 

1.044. Seluruh hipotesis kedua dalam penelitian ini 

terdukung,  

 
Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 

 

Kompetensi teknologi berpengaruh positif 

terhadap penggunaan media sosial retail tas di 

Batam 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada 

hipotesis 1a (H1a), diperoleh hasil bahwa hipotesis 1a 

terdukung. Artinya semakin tinggi kompetensi 

teknologi maka semakin mendorong retail tas di 

Batam untuk menggunakan media sosial. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian [13] yang 

menyatakan bahwa hasil survei membuktikan bahwa 
kompetensi teknologi sebagai penyebab penggunaan 

media sosial oleh small business. Penelitian lain oleh 

[12] menyatakan bahwa kompetensi teknologi 

signifikan sebagai faktor penentu penggunaan M-

business.  

 

Tekanan Pelanggan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial retail tas di Batam  

Diperoleh hasil bahwa hipotesis 1b (H1b) 

terdukung. Artinya semakin tinggi tekanan pelanggan 

maka semakin mendorong retail tas di Batam untuk 
menggunakan media sosial. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian [13] yang menyatakan bahwa 

Tekanan pelanggan sebagai penyebab penggunaan 

media sosial oleh small business. Tekanan pelanggan 

dalam penelitian ini termasuk kedalam konteks 

organisasi, dimana dalam penelitian ini berfokus pada 

bagaimana organisasi menanggapi tekanan dari 

pelanggan. Hasil survei membuktikan bahwa retail tas 

di Batam menggunakan media sosial karena adanya 

permintaan dari pelanggan, media sosial digunakan 

untuk meningkatkan jaringan komunikasi dengan 

pelanggan dan jaringan komunikasi dengan pelanggan 
tersebut dibutuhkan oleh pengelola bisnis. 

 

Tekanan Kompetitif tidak berpengaruh positif 

terhadap penggunaan media sosial retail tas di 

Batam 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada 

hipotesis 1c (H1c), diperoleh hasil bahwa hipotesis 1c 

(H1c) tidak terdukung. Artinya tekanan kompetitif 

tidak mendorong retail tas Batam untuk menggunakan 

media sosial dalam menjalankan usahanya, retail tas 

Batam merupakan usaha kecil yang lebih 
mengutamakan pelanggan demi kelangsungan 
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usahanya. Hasil ini mendukung hasil penelitian [13] 

yang menyatakan bahwa tekanan kompetitif bukan 

sebagai penyebab penggunaan media sosial oleh small 

business. Referensi [13] mengatakan bahwa pada 

organisasi atau bisnis kecil cenderung fokus pada 

pelanggan, terutama pada bagaimana agar pelanggan 

belanja secara berulang.  

Penelitian yang dilakukan oleh [8] menyatakan 

bahwa tekanan kompetitif merupakan faktor penting 

dalam membentuk difusi (perpindahan) e-business. 

Penelitian lain dilakukan oleh [12] menyatakan bahwa 
tekanan kompetitif signifikan sebagai faktor penentu 

penggunaan M-business. Referensi [12] menggunakan 

sampel perusahaan besar di Taiwan dan referensi [8] 

menggunakan sampel organisasi besar di Portugis, 

sementara penelitian yang dilakukan [13] mengunakan 

sampel berbagai bisnis kecil di USA. 

 

Lingkungan mobile berpengaruh positif terhadap 

penggunaan media sosial retail tas di Batam 

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa 

hipotesis 1d terdukung. Artinya semakin tinggi 
perkembangan lingkungan mobile maka semakin 

mendorong retail tas di Batam untuk menggunakan 

media sosial. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

[13] dengan hasil penelitian bahwa lingkungan mobile 

signifikan sebagai penyebab penggunaan media sosial 

oleh small business. Penelitian lainnya dilakukan oleh 

[8] menyatakan bahwa lingkungan mobile signifikan 

sebagai faktor penentu penggunaan M-business.  

 

Penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

berpengaruh positif terhadap persepsi nilai dalam 

dimensi Operasi Internal 

Hipotesis 2a (H2a) terdukung, artinya 

penggunaan media sosial dapat berpengaruh terhadap 

persepsi dari retail tas Batam terhadap operasi internal 

dalam usahanya. Hasil survei menyatakan bahwa 

penggunaan media sosial membuat inisiatif dari 

internal marketing menjadi lebih efisien, dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan, efektivitas 

karyawan, motivasi karyawan dan kepuasan 

karyawan. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh [13] 

dengan hasil penelitian bahwa nilai penggunaan media 
sosial pada persepsi operasi internal signifikan 

berpengaruh terhadap persepsi dari small business. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh [8] yang 

menyatakan bahwa dimensi operasi internal signifikan 

berpengaruh terhadap nilai penggunaan M-business. 

 

Penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

berpengaruh positif terhadap persepsi nilai dalam 

dimensi Pemasaran  

Hipotesis 2b (H2b) terdukung, artinya 

penggunaan media sosial dapat berpengaruh terhadap 
persepsi dari retail tas Batam terhadap pemasaran 

dalam usahanya. Hasil survei menyatakan bahwa 

penggunaan media sosial meningkatkan keluwesan 

(flexibelitas), kendali dari tujuan langsung pemasaran 

dan penggunaan media sosial dapat mengurangi biaya 

pemasaran. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh [13] 

dengan hasil penelitian bahwa nilai penggunaan media 

sosial pada pemasaran signifikan berpengaruh 

terhadap persepsi dari small business. 

 

Penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

berpengaruh positif terhadap persepsi nilai dalam 

dimensi Pelayanan Pelanggan 
Hipotesis 2c (H2c) terdukung, artinya 

penggunaan media sosial dapat berpengaruh terhadap 
persepsi dari retail tas Batam terhadap pelayanan 

pelanggan dalam usahanya. Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh [13] dengan hasil penelitian bahwa 

nilai penggunaan media sosial pada pelayanan 

pelanggan signifikan berpengaruh terhadap persepsi 

dari small business. Penelitian lainnya dilakukan oleh 

[8] yang menyatakan bahwa dimensi pelayanan 

pelanggan signifikan berpengaruh terhadap nilai 

penggunaan M-business. 

 

Penggunaan media sosial oleh retail tas di Batam 

berpengaruh positif terhadap persepsi nilai dalam 

dimensi Penjualan 

Hipotesis 2d (H2d) terdukung, artinya 

penggunaan media sosial dapat berpengaruh terhadap 

persepsi dari retail tas Batam terhadap penjualan 

dalam usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media sosial dapat meningkatkan 

penjualan dan memperluas area penjualan. Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh [13] yang menyatakan 

bahwa nilai penggunaan media sosial pada penjualan 

signifikan berpengaruh terhadap persepsi dari small 
business.   

Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian 

hipotesis: 

 
Sumber : diolah sendiri 

 
 

4. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-

faktor yang mendorong penggunaan media sosial oleh 
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retail tas Batam dan pengaruh penggunaan media 

sosial terhadap persepsi dari nilai penggunaan media 

sosial (persepsi dalam operasi internal, pemasaran, 

pelayanan pelanggan dan penjualan). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

penggunaan media sosial oleh retail tas Batam adalah 

kompetensi teknologi, tekanan pelanggan, dan 

lingkungan mobile. Tekanan kompetitif yang diajukan 

sebagai faktor yang mendorong penggunaan media 

sosial retail tas Batam tidak berpengaruh positif, 

artinya tekanan yang timbul dari persaingan retail tas 
di Batam tidak mendorong penggunaan media sosial 

oleh retail tas Batam. Penggunaan media sosial oleh 

retail tas di Batam berpengaruh positif terhadap 

persepsi nilai penggunaan media sosial (operasi 

internal, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan 

penjualan). Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai 

penggunaan media sosial terdapat pada operasi 

internal, pemasaran, pelayanan pelanggan dan 

penjualan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang 

dapat penulis sampaiakan adalah : penelitian 
selanjutnya diarahkan untuk menggunakan sampel 

yang lebih luas lagi, seperti melakukan penelitian 

terhadap seluruh toko atau retail yang menggunakan 

media sosial. Penelitian yang terfokus pada satu jenis 

usaha saja mengakibatkan sedikitnya jumlah sampel 

yang didapatkan, oleh karena itu peneliti mengarahkan 

untuk meneliliti beberapa usaha sekaligus seperti 

fashion yang mencakup (tas, sepatu, baju, dll). 

Variabel Kompetensi teknologi, Tekanan pelanggan, 

Tekanan Kompetitif dan Lingkungan Mobile 

sebaiknya diteliti dengan menggunakan dua metode 
yaitu wawancara dan penyebaran kuesioner, hal ini 

dimaksud untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 

untuk mengukur pengaruh dari variabel tersebut 

terhadap penggunaan media sosial. 
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Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor demografi dan kecerdasan emosional dan terhadap manajemen 

keuangan pribadi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Sina dan Noya (2012). 

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 439 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t dengan SPSS. 

Hasil penelitian menemukan sebagai berikut: pertama, faktor demografi berpengaruh terhadap menajemen 

keuangan pribadi mahasiswa yang diukur dengan usia, sedangkan faktor demografi yang diukur dengan jenis 

kelamin tidak berpengaruh terhadap manajemen keuangan. Kedua, kecerdasan emosional berpengaruh positif 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. 

 

 Kata Kunci: Faktor demografi, Kecerdasan Emosional, dan Manajemen Keuangan.  

Abstract 

 
The purposes of the researches are to analyze the impact of demographic factors and emotional intelligence to the 

personal financial management of students. This study used primary data collected through questionnaires with 

adoption Sina dan Noya (2012). Sampling method using purposive sampling, with total sample used in this research 

is 439 respondens. The analyze method is using multiple regression analysis and t-test with SPSS. The results of this 

study are: firstly, we find evidence that there is demographic factors (proxy AGE) to the personal financial 

management of students. Secondly, find evidence that there is emotional intelligence have positive effect to the 

personal financial management of students 

 

Keywords: demographic factors, Emotional Intelligence, Personal Financial Management 

 

1. PENDAHULUAN 

Manajemen keuangan merupakan proses 

perencanaan, analisa dan pengendalian kegiatan 

keuangan (Sartono, 2001). Manajemen keuangan 

pribadi yaitu suatu proses perencanaan dan 

pengendalian keuangan dari unit individu atau 

keluarga. Inti sari dari manajemen keuangan yaitu 

bagaimana seseorang atau individu menggunakan 

sumber daya uang yang terbatas guna memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, sehingga dalam 

hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola 

keuangan yang baik dan efektif. 

Hasil empiris menyatakan bahwa kemampuan 

individu dalam mengelola keuangan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: faktor kecerdasan, dan 

faktor demografi seseorang tersebut. Goleman (2015) 

menyatakan bahwa keberhasilan dan kesuksesan 

seseorang tidak hanya ditentukan dari kecerdasan 

intelektual akan tetapi dipengaruhi oleh faktor 

kecerdasan emosional (emotional quotient) dan 

kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient). Kecerdasan 

emosional dalam hal ini mengelola emosi seseorang 

diperlukan guna mengelola keuangan agar seluruh 

kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik dengan 

menggunakan sumber keuangan yang terbatas.  

Bukti empiris mengenai pengaruh kecerdasan 
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emosional terhadap manajemen keuangan, kinerja 

keuangan organisasi maupaun prilaku telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu antara lain: Aryranci (2011) 

menyatakan bahwa kecerdasan emosional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi 

dalam konteks organisasi di Turky. Dalam konteks 

penelitian di Indonesia bahwa kecerdasan emosional 

tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan 

pribadi mahasiswa (Sina dan Noya, 2012). Ishak (2014) 

menemukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap pemahaman mahasiswa akan materi 

akuntansi dalam konteks penelitian di Indonesia. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh Atmadja dan Saputra 

(2014) bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap prilaku etis dari profesi akuntansi. 

Selain faktor kecerdasan emosional bahwa faktor 

demografi juga berpengaruh dalam mengambil 

keputusan maupun tindakan individu/seseorang. Hasil 

penelitian terdahulu Lai dan Tan (2009) menyatakan 

bahwa faktor demografi berpengaruh terhadap 

perencanaan keuangan masyarakat di Malaysia. Dalam 

penelitian tersebut faktor demografi diukur dengan 

usia, status perkawinan, jenis kelamin dan pekerjaan 

seseorang. Dalam konteks lain bahwa faktor demografi 

(gender) mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai 

etika Teknologi Informasi (Lestari, Rachmawati dan 

Oktavianti, 2013). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu Ayranci 

(2011), Sina dan Noya (2012), Atmadja dan Saputra 

(2014), Lai dan Tan (2009), serta Lestari, Rachmawati 

dan Oktavianti ( 2013) bahwa faktor kecerdasan 

emosional dan faktor demografi berpengaruh dalam 

mengambil keputusan maupun tindakan seseorang 

baik dalam konteks manajemen keuangan maupun 

etika, namun hasil penelitian terdahulu tersebut 

hasilnya belum konsisten. Dalam hal penelitian 

tersebut ada yang menemukan pengaruh positif 

mengenai faktor kecerdasan emosional, maupun faktor 

demografi terhadap manajemen keuangan maupun 

etika. Selain itu, bahwa kedua faktor tersebut tidak 

berpengaruh dalam manajemen keuangan maupun 

etika seseorang. Dengan demikian penelitian ini ingin 

menguji kembali pengaruh faktor demografi dan 

kecerdasan emosional terhadap) baik terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Selanjutnya, 

belum konsistennya hasil penelitian terdahulu terkait 

kedua faktor tersebut terhadap manajemen keuangan. 

Jadi penulis ingin memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh faktor demografi, dan kecerdasan emosional 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam. 

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan 

penelitian Ayranci (2011), Sina dan Noya (2012), 

Atmadja dan Saputra (2014), Lai dan Tan (2009), serta 

Lestari, Rachmawati dan Oktavianti ( 2013) mengenai 

pengaruh faktor demografi dan kecerdasan emosional 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada kajian lebih lanjut mengenai pengaruh 

faktor demografi terhadap manajemen keuangan 

pribadi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Selain itu, 

belum ada yang menggunakan responden mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam. Tim peneliti berharap dari 

hasil penelitian dapat berkontribusi dalam pengayaan 

literatur dibidang manajemen keuangan serta 

mengadakan kuliah umum terkait bagaimana 

mengelola keuangan. 

Selanjutnya, faktor demografi yang dianggap 

berpengaruh yaitu jenis kelamin, dan umur. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap manajemen 

keuangan pribadi mahasiswa serta melihat pengaruh 

faktor demografi terhadap manajemen keuangan 

pribadi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Lebih 

dari itu, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pandangan alternatif bahwa kecerdasan 

emosional yang dimiliki individu dapat digunakan 

untuk memprediksikan keberhasilan individu di masa 

depan dan bahkan mungkin dapat membantu 

penerapan pendidikan berkarakter yang tepat kepada 

setiap individu. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Manajemen Keuangan Pribadi 

Menurut pakar manjemen keuangan pribadi 

Senduk (2004) bahwa manajemen keuangan terdiri 

dari tiga keputusan tentang: pertama, membeli dan 

memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Dalam 
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hal ini individu menentukan harta produktif yang ingin 

dimiliki, menuliskan pos – pos harta produktif yang 

diinginkan tersebut kedalam kolom harta produktif, 

setelah mendapatkan gaji dengan memprioritaskan 

untuk memiliki pos – pos harta produktif tersebut yaitu 

sebelum membayar pengeluaran lain. Kedua, atur 

pengeluaran. Setiap individu diharapkan memahami 

sistem pengeluaran uang secara bijak untuk setiap pos 

pengeluaran. Terakhir, hati – hati dalam menggunkan 

hutang, dengan cara setiap individu menguasai teknik 

menggunakan hutang atau membeli barang secara 

kredit. Selain itu, Karvof (2010) menyebutkan bahwa 

keputusan keuangan pribadi terdiri dari empat jenis 

keputusan yaitu: pertama, keputusan keuangan untuk 

amal sebesar 10% dari total pendapatan. Kedua, 

keputusan keuangan untuk pendidikan sebesar 20% 

dari pendapatan. Ketiga, keputusan keuangan untuk 

investasi sebesar 30% dari pendapatan. Selanjutnya, 

keputusan keuangan untuk biaya hidup sebesar 40% 

dari pendapatan. 

2.2 Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang 

lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain (Goleman, 2005).  

Menurut Goleman (2005) bahwa kecerdasan 

emosional terdiri dari lima unsur antara lain: kesadaran 

diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan kecakapan 

dalam membina dalam membina hubungan dengan 

orang lain. Dari kelima unsur tersebut Goleman (2005) 

mengelompokkan kedalam dua kecakapan yang 

meliputi pertama, kecakapan pribadi yang terdiri dari 

kesadaran diri, pengaturan diri dan motivasi. Kedua, 

kecakapan sosial yang terdiri dari empati dan 

ketrampilan sosial. 

2.3 Pengaruh Faktor Demografi Terhadap 

Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa 

Dalam penelitian ini faktor demografi diukur 

dengan empat variabel yaitu gender, dan usia 

seseorang. Menurut Hurlock (1999) dalam 

Kusumastuti et.al.(2007) bahwa masa dewasa 

seseorang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Pertama, 

masa dewasa dini (dewasa awal) yang dimulai dari usia 

18-40 tahun. Kedua, masa dewasa madya (dewasa 

tengah) yang dimulai pada usia 40-60 tahun. Pada 

masa dewasa madya merupakan masa menurunnya 

keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung 

jawab, selain itu masa tersebut merupakan masa ketika 

orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam 

karirnya (Santrock 1995). Terakhir, masa dewasa lanjut 

(dewasa akhir) yang dimulai pada usia 60 hingga saat 

kematian. Pada masa dewasa akhir, kecepatan 

seseorang untuk memproses informasi mengalami 

penurunan, serta kurangnya kemampuan memanggil 

kembali informasi yang telah disimpan dalam memory 

ingatannya. Hal ini yang menyebabkan pada saat 

seseorang memasuki usia dewasa lanjut, mereka 

mempersiapkan masa pensiun.  

Di Indonesia penelitian terkait pengaruh 

usia/umur terhadap pengeluaran keuangan organisasi 

telah dilakukan oleh Sapitri dan Suprapti (2014) yang 

menemukan bahwa kelompok dengan usia yang lebih 

dewasa akan lebih bijakasana dalam mengatur 

pengeluaran keuangannya dibandingkan dengan 

kelompok usia remaja. Hal ini, menunjukkan bahwa 

kelompok usia dewasa lebih peduli terhadap 

kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang sehingga 

usia dewasa cenderung lebih hati – hati dalam 

mengelola keuangan pribadi. Hasil ini diperkuat oleh 

Darmadi (2010) bahwa usia dewan komisaris maupun 

direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan dalam konteks penelitian pada perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalam kontes 

kepatuhan pajak, Torgler (2006) bahwa usia yang 

semakin tinggi secara signifikan berpengaruh dengan 

moral pajak yang tinggi. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu 

diatas menyatakan bahwa usia/umur seseorang 

mempunyai pengaruh dalam mengambil suatu 

keputusan. Selanjutnya semakin dewasa usia seseorang 

akan cenderung lebih berhati – hati dalam memutuskan 

suatu tindakan. Dengan asumsi tersebut maka semakin 

dewasa usia mahasiswa akan semakin baik dalam 

mengelola keuangan pribadi mahasiswa, maka 

hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1 : Semakin dewasa usia mahasiswa akan 
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semakin pandai dalam mengelola keuangan. 

Variabel demografi selanjutnya yaitu terkait 

dengan Gender/jenis kelamin. Hasil penelitian 

terdahulu menyatakan bahwa gender mempengaruhi 

dalam mengelola keuangan maupun etika. Beberapa 

penelitian terdahulu tersebut antara lain: Danes dan 

Haberman (2007) menyatakan bahwa perempuan 

berkeyakinan dengan mengelola uang saat ini dapat 

mempengaruhi keuangan dimasa yang akan datang, 

sedangkan laki – laki cenderung lebih memiliki efikasi 

keuangan dalam membuat keputusan keuangan. Hasil 

yang kontras dilakukan Dietz, Carrozza dan Ritchey 

(2003) bahwa tidak ada perbedaan efikasi keuangan 

pada gender dalam berinvestasi/menabung di masa 

yang akan datang. 

Sina (2013) menyebutkan bahwa perempuan 

mempunyai keyakinan yang tinggi dalam mengelola 

keuangan pribadinya dibanding dengan laki – laki. 

Selanjutnya, bahwa perempuan lebih mudah 

mengambil hikmah dari kesalahan mengelola 

keuangannya. Dengan demikian pembelajaran 

mengelola keuangan  pada perempuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pria. Hal ini terjadi, jika 

perempuan lebih patuh terhadap peraturan 

dibandingkan dengan laki-laki (Vogel, 1974; Minor, 

1978; Aitken dan Bonneville, 1980; Tittle, 1980 dalam 

penelitian Torgler, 2006). Atas dasar hasil penelitian di 

atas, penulis mengajukan hipotesis berikut ini: 

H2 : Mahasiswa perempuan lebih pandai dalam 

mengelola keuangan dibandingkan dengan 

mahasiswa laki-laki.  

2.4 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa 

 Kecerdasan emosional merupakan kemampuan 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang 

lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain (Goleman, 2005).  Kecerdasan 

emosional berperan penting dalam mengelola 

keuangan pribadi seseorang . Bukti empiris 

menyatakan bahwa kecerdasan emosional yang 

dimiliki manajer bank berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja manager tersebut dalam konteks 

penelitian pada manajer bank di kota Malang 

(Supriyanto dan Troena, 2012). Hal senada, 

dikemukakan oleh Ishak (2014) bahwa kecerdasan 

emosional mahasiswa berpengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di 

Universitas Brawiaya Malang, Indonesia. Sebaliknya, 

Ayranci (2011) tidak menemukan pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kinerja keuangan dalam konteks 

penelitian pada manajer perusahaan di Turkey.  

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas 

maka penulis berargument bahwa kecerdasan 

emosional berperan penting dalam mengelola 

keuangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, kecerdasan 

emosional mempunyai peran bagaimana individu 

mengelola, mengatur dan membelanjakan uang yang 

dimilikinya, sehingga dapat terhindar dari prilaku 

belanja yang berlebihan. Atas dasar inilah, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini menggunakan data primer yang 

dikumpulkan melalui kuesioner yang diadopsi dari 

penelitian Ayranci (2011), Sina dan Noya (2012), 

Atmadja dan Saputra (2014) serta Lai dan Tan (2009). 

Pengujian instrumen yang dilakukan terhadap 

kuesioner terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. 

Dilakukannya uji validitas dan reliabilitas bertujuan 

untuk memastikan bahwa instrumen yang di gunakan 

sudah valid dan reliabel, ini merupakan prasyarat jika 

pengumpulan data primer menggunakan kuesioner.  

Variabel yang diuji terdiri dari: pertama, variabel 

dependent berupa manajemen keuangan pribadi yang 

terdiri dari 15 pertanyaan. Kedua, variabel independen 

berupa kecerdasan emosional yang terdiri dari 9 

pertanyaan, dan faktor demografi (usia, jenis kelamin), 

demografi tidak dimasukkan dalam uji validitas dan 

reliabilitas karena menggunakan dummy variable. 

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner 

untuk uji validitas ke 39 responden (mahasiswa jurusan 

manajemen bisnis), dari 39 kuesioner yang disebarkan 

semuanya dapat diolah. Berikut hasil uji validitas dan 

reliabilitas.  
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Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen 

Keuangan 
VARIABEL  PERTAN

YAAN  

PEARS

ON 

CORRE

LATIO

N  

KOEFE

SIEN 

KORE

LASI  

KETERANGA

N  

MANAJEM

EN 

KEUANGA

N PRIBADI 

(MKP) 

ITEM 1 0,477 0,3 VALID 

ITEM 2 0,586 0,3 VALID 

ITEM 3 0,435 0,3 VALID 

ITEM 4 0,478 0,3 VALID 

ITEM 5 0,359 0,3 VALID 

ITEM 6 0,529 0,3 VALID 

ITEM 7 -0,007 0,3 TIDAK VALID 

ITEM 8 0,351 0,3 VALID 

ITEM 9 0,224 0,3 TIDAK VALID 

ITEM 10 0,441 0,3 VALID 

ITEM 11 0,577 0,3 VALID 

ITEM 12 0,469 0,3 VALID 

ITEM 13 0,509 0,3 VALID 

ITEM 14 0,412 0,3 VALID 

ITEM 15 0,469 0,3 VALID 

sumber : data primer yang  diolah dengan SPSS V.17 , Tahun 2017 

Uji validitas merupakan pengujian yang 

dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, untuk 

mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam 

suatu penelitian (Ghozali, 2012). Kriteria uji validitas 

dalam penelitian ini penulis menggunakan koefesien 

korelasi pertanyaan. Jika pearson correlation 

pertanyaan ≥ 0,3 maka pernyataan dinyatakan valid 

(Nasution, 1992). Penulis dalam melakukan validitas 

menggunakan program software SPSS 17.00 dan hasil 

pengujian validitas variable dependen yang berupa 

manjemen Keuangan Pribadi disajikan dalam Tabel 1. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel dependen manajemen keuangan pribadi yang 

memiliki 15 item pertanyaan, dari total keseluruhan 

terdapat dua item pertanyaan yang nilai pearson 

correlation ≤ 0,3 yaitu item pertanyaan nomor tujuh 

yang menyatakan “Saya sering merasa stress tentang 

persoalan uang” dan item pertanyaan nomor sembilan 

yang menyatakan “Saya berpersepsi bahwa uang 

bukanlah simbol dari kesuksesan saya”, sehingga 

kedua pertanyaan tersebut tidak valid. Jadi, terdapat 

tiga belas pertanyaan yang dapat mengukur variabel 

manajemen keuangan pribadi. 

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan hasil 

pengujian validitas untuk variabel independent 

kecerdasan emosional yang memiliki 9 item 

pertanyaan, dari total keseluruhan terdapat  dua item 

pertanaan yang nilai pearson correlation ≤ 0,3 yaitu 

item pertanyaan nomor delapan yang menyatakan 

“Saya mudah menyerah pada saat keuangan saya 

sedang sulit” dan item pertanyaan nomor sembilan 

yang menyatakan “Ketika teman-teman saya memiliki 

masalah pengelolaan keuangan, mereka meminta 

nasihat kepada saya”, sehingga kedua pertanyaan 

tersebut tidak valid. Jadi, terdapat tujuh pertanyaan 

yang dapat digunakan untuk mengukur variabel 

kecerdasan emosional. 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Kecerdasan 

Emosional 

VARIAB

EL  

PERTA

NYAAN  

PEARSON 

CORRELA

TION  

KOEFE

SIEN 

KOREL

ASI 

KETER

ANGAN  

KECER

DASAN 

EMOSI

ONAL 

(KE) 

ITEM 1 0,581 0,3 VALID 

ITEM 2 0,408 0,3 VALID 

ITEM 3 0,407 0,3 VALID 

ITEM 4 0,435 0,3 VALID 

ITEM 5 0,336 0,3 VALID 

ITEM 6 0,542 0,3 VALID 

ITEM 7 0,558 0,3 VALID 

ITEM 8 -0,268 0,3 TIDAK 

VALID 

ITEM 9 0,203 0,3 TIDAK 

VALID 

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

apakah jawaban seseorang terhadap pertanyaan pada 

kuesioner adalah stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

uji statistik cronbarch alpha. Kuesioner dikatakan 

reliable jika nilai koefisien alpha lebih besar dari taraf 

signifikansi 60% atau 0,6 dan sebaliknya jika hasil 

koefisien alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut dikatakan tidak 

reliable (Ghozali, 2012). Berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili 

keempat variabel yaitu variabel manajemen keuangan 

pribadi sebagai variabel dependent. Sedangkan 

variabel kecerdasan emosional merupakan variabel 

independent dinyatakan reliable dengan cronbarch 

alpha > 0,6 dan hasil pengujian disajikan pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil uji 

reliabilitas instrument penelitian dengan nilai 

Cronbarch’s Alpha di atas 0.6. butir pertanyaan yang 
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mewakili variabel-variabel pada penelitan ini 

dinyatakan sangat reliabel karena setiap variabel yang 

diuji, cronbach alpha yang dimiliki lebih besar dari 

0,60. Hal ini berarti variabel dalam penelitian ini dapat 

dipercaya keandalannya dan dapat digunakan kembali 

pada penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang 

sama.  

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas 

VARIABEL CRONBACH 

ALPHA 

CUT OFF 

ALPHA 

CRONBACH 

KETERA

NGAN  

Manajemen 

keuangan 

Pribadi (MKP) 

0,801 0,6  

RELIABEL 

Kecerdasan 

Emosional (KE) 

0,742 0,6  

RELIABEL 

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS V.17 , Tahun 2017 

Responden dalam penelitian ini merupakan 

mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Politeknik 

Negeri Batam. Pada bab sebelumnya peneliti 

merencanakan dalam pengumpulan kuesioner 

menggunakan tiga metode yaitu pertama, penyebaran 

kertas kuesioner secara langsung kepada responden, 

mailist masing – masing himpunan mahasiswa dan link 

google form. Dari ketiga metode tersebut peneliti, 

berhasil menyebarkan kuesioner dengan dua metode 

yaitu secara langsung ke responden dan link google 

form, sedangkan mailist peneliti tidak berhasil 

mendapatkannya.  

Tabel 4 Metode Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

a.Kuesioner yang disebarkan  secara langsung 330 

Kuesioner yang tidak kembali (16) 

Kuesioner yang kembali 314 

Kuesioner yang tidak diisi lengkap (3) 

Kuesioner yang langsung kepada mahasiswa 311 

b.Kuesioner yang terkumpul melalui google form 131 

Jumlah kuesioner yang terkumpul dan lengkap 442 

Sumber: data primer yang diolah, Tahun 2017  

Metode pertama, penulis menyebarkan 330 

kuesioner secara langsung, dengan metode tersebut 

kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 314 

kuesioner, sedangkan yang tidak kembali sebanyak 16 

kuesioner, serta yang tidak diisi lengkap sebanyak 3 

kuesioner, sehingga keusioner yang diisi secara 

lengkap sebanyak 311 kuesioner. Metode kedua 

penulis menyebarkan melalui google form terkumpul 

sebanyak 131 kuesioner. Jadi total kuesioner yang 

terkumpul dalam penelitian ini sebanyak 442 kuesioner.  

Metode penyebaran kuesioner disajikan pada Tabel 4. 

 Statistik deskriptif merupakan gambaran suatu 

data yang dilihat dari nilai minimum, maximum, mean, 

dan standar deviasi. Didalam penelitian ini, variabel 

dependen yang digunakan adalah manajemen 

keuangan pribadi. Sedangkan variabel independen 

yang digunakan kecerdasan emosional dan faktor 

demografi (Usia dan jenis kelamin). Sebelum data 

perhitungan dari sumber diolah, data tersebut diperiksa 

apakah memiliki data outliers. Data outliers dapat 

diatasi dengan metode eliminating (Ghozali, 2012). 

Deteksi outliers dilakukan dengan menentukan nilai 

batas yang dikategorikan sebagai data outliers, dengan 

mengkonversi nilai data ke dalam z-score (Ghozali, 

2012). Pada penelitian ini jika z-score bernilai ±> 4 

dinyatakan sebagai data outliers sebanyak 3 responden. 

Jadi setelah pembuangan data outliers total data yang 

dapat digunakan untuk olah data adalah 439 kuesioner. 

Statistik deskriptif meliputi deskriptif variabel 

penelitian dan karateristik responden. Deskripsi 

variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil 

analisis data. Berikut ini disajikan statistik deskriptif 

untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini 

penulis menggunakan software SPSS versi 17.00, 

dengan menggunakan statistik deskriptif dan frekuensi. 

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai 

minimum, maximum, rata-rata, dan standar deviasi. 

Dalam penelitian ini variabel dependent berupa 

Manajemen Keuangan Pribadi (MKP) yang diukur 

dengan 13(tiga belas) item pertanyaan.  

Variabel independent terdiri dari tiga variable 

sebagai berikut: Pertama, Kecerdasan Emosional (KE) 

yang diukur dengan 7 (tujuh) item pertanyaan. Kedua, 

Faktor demografi diukur dengan empat variable yaitu: 

Usia, jenis kelamin. Pengukuran variabel dependen 

dan independen kecuali faktor demografi  

menggunakan skala likert 1 sampai 5 dengan ketentuan 

1 untuk sangat tidak setuju (STS), 2 untuk tidak setuju 

(TS), 3 untuk netral (N), 4 untuk setuju (S) dan 5 untuk 

sangat setuju (SS). Sedangkan pengukuran variable 
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demografi menggunakan dummy variable. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 442 responden. Berikut hasil tabel statistik 

deskriptif yang diolah menggunakan SPSS dengan 

melihat nilai minimum, maximum, rata-rata, dan 

standar deviasi. 

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif  

  Item 

Pertan

yaan  

N Mini

mum 

Max

imu

m 

Mean Std.De

v 

MKP 13 item 439 21 65 49,10 7,001 

KE 7 item  439 11 35 27,14 3,987 

VALID N 

(Listwise) 

  

439         

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil statitik deskriptif. Variabel dependent 

yaitu management keuangan pribadi (MKP). Variabel independent yaitu 

kecerdasan emosional (KE)  

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS V.17 , Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 5 hasil statistik diskriptif 

bahwa variabel dependent Manajemen Keuangan 

Pribadi (MKP) memiliki nilai minimum 21 dan 

maksimum 65. Rata-rata nilai manajemen keuangan 

pribadi adalah 49,10 (49,10/13 item = 3,7). Nilai 3,7 

menunjukkan bahwa responden rata-rata setuju bahwa 

keuangan pribadi perlu dikelola/manage. Dengan 

standar deviasi sebesar 7,001.  

Variabel kedua Kecerdasan Emosional (KE) 

menunjukkan nilai minimum 11 dan maksimum 35. 

Rata-rata nilai variabel kecerdasan emosional adalah 

sebesar 27,14 (27,14/7 item = 3,8). Nilai 3,8 

menunjukkan bahwa responden rata-rata mengerti cara 

mengendalikan emosional dalam mengelola keuangan. 

Dengan standar deviasi sebesar 3,987.  

Selanjutnya variabel independent adalah faktor 

demografi yang diukur menggunakan empat variabel 

yaitu usia, jenis kelamin, status pekerjaan dan 

perkawinan. Keempat variabel faktor demografi 

tersebut diukur dengan menggunakan dummy variable.  

Usia : Diberikan nilai 1 jika berusia 21 tahun 

sampai 25 tahun.  Diberikan nilai 2 jika 

berusia lebih dari 25 tahun. Diberikan nilai 3 

jika berusia lebih dari 30 tahun, dan 0 jika 

lainnya   

Jenis kelamin : Diberikan nilai 1 jika berjenis kelamin 

perempuan, 0 jika lainnya  

Berikut hasil statistik deskriptif faktor demografi 

dengan responden sebanyak 439 disajikan pada 

gambar 1, yang diolah menggunakan SPSS dengan 

melihat nilai frequency dan percent.  

 

Gambar 1 Karakteristik responden faktor demografi (Usia) 

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2017 

Faktor demografi pertama dalam penelitian ini 

diukur dengan usia. Variabel usia diukur dengan 

menggunakan empat level usia (dibawah 21 tahun, 

antara 21 sampai 25 tahun, lebih dari 25 sampai 30 

tahun, lebih dari 30 tahun). Total responden dalam 

penelitian ini sebanyak 439 mahasiswa. Berdasarkan 

gambar 2 bahwa responden yang berusia dibawah 21 

sebanyak 62 responden atau empat belas persen dari 

total responden (14,1%). Responden yang berusia 21 

sampai 25 tahun sebanyak 363 responden atau delapan 

puluh dua persen dari total responden (82,7%). 

Selanjutnya responden yang berusia lebih dari 25 

sampai 30 tahun sebanyak 31 responden atau dua koma 

lima persen dari total responden (2,5%). Sedangkan 

responden yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 3 

responden atau nol koma tujuh persen dari total 

responden (0,7%). 

Faktor demografi kedua dalam penelitian ini 

diukur dengan jenis kelamin. Berdasarkan gambar 3 

responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 

372 responden atau delapan puluh empat koma tujuh 

persen dari total responden (84,7%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jurusan manajemen bisnis 

didominasi oleh mahasiswa berjenis kelamin 

perempuan. Sedangkan, responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 67 responden atau lima 

belas koma tiga persen dari total responden (15,3%).  

 

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2017 
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Gambar 2 Karakteristik responden faktor demografi (Gender) 

Dalam penelitian ini faktor demografi diukur 

dengan empat variabel yaitu gender, usia mahasiswa. 

Pengaruh variabel independent utama terkait dengan 

faktor demografi terhadap manajemen keuangan 

pribadi mahasiswa dilakukan menggunakan program 

software SPSS. Untuk menguji hipotesis mengenai 

pengaruh faktor demografi terhadap menajemen 

keuangan dengan analysis of variance (ANOVA) yang 

terdiri dari: Usia: antara tua dengan muda (H1), 

perbedaan jenis kelamin: antara Laki – laki dengan 

perempuan (H2). Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis penulis melakukan uji kesamaan varian 

(homogenitas) dengan menggunakan levene test. 

Tujuan dari pengujian homogenitas untuk mengetahui 

apakah varian setiap kelompok kelas sama. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan standar nilai 

levene test p-value > 0,05 maka group memiliki 

variance yang sama. Hasil pengujian homogenitas dan 

analysis of variance (ANOVA)  disajikan dalam tabel 6 

sebagai berikut: 

Tabel 6 Hasil Pengujian Homogenitas dan ANOVA 

pengaruh Faktor Demografi Terhadap Manajemen 

Keuangan Pribadi Mahasiswa 

LEVENE'S TEST OF QUALITY OF ERROR VARIANCES & 
ANOVA 

VARIAB
EL  

p-value SIG  F-HITUN

G 

F-Tabel 

Usia (H1) 0,620 0,602 3,556 2,625 

Jenis 

Kelamin  
(H2) 

10,654 0,001 0,000 3,862 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Faktor demografi pertama yaitu usia, berdasarkan 

tabel 6 diatas bahwa nilai pvalue > 0,05 hal ini, 

menunjukkan bahwa kelompok usia memiliki varian 

yang sama.  Langkah selanjutnya penulis melakukan 

uji anova, bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

dengan membandingkan  nilai F hitung > F table. 

Berdasarkan tabel 6 diatas bahwa nilai 3,556 > 2,625 

angka tersebut, bermakan bahwa terdapat perbedaan 

dalam mengelola keuangan berdasarkan level usia 

mahasiswa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) 

menyatakan bahwa semakin dewasa usia mahasiswa 

akan semakin pandai dalam mengelola keuangan 

dapat diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan Sapitri dan Suprapti (2014) yang menemukan 

bahwa kelompok dengan usia yang lebih dewasa akan 

lebih bijakasana dalam mengatur pengeluaran 

keuangannya dibandingkan dengan kelompok usia 

remaja. Hal ini, menunjukkan bahwa kelompok usia 

dewasa lebih peduli terhadap kesejahteraan hidup 

dimasa yang akan datang sehingga usia dewasa 

cenderung lebih hati – hati dalam mengelola keuangan 

pribadi.  

Faktor demografi kedua diukur dengan jenis 

kelamin, berdasarkan tabel 6 diatas bahwa nilai 

pvalue < 0,05 hal ini, menunjukkan bahwa kelompok 

jenis kelamin memiliki varian yang tidak sama.  

Langkah selanjutnya penulis melakukan uji anova, 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan dengan 

membandingkan  nilai F hitung > F table. 

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil uji anova bahwa 

0,000 < 3,862, angka tersebut bermakna bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara mahasiswa perempuan 

dengan mahasiswa laki-laki dalam mengelola 

keuangan pribadi. Dengan demikian hipotesis kedua 

(H2) yang menyatakan bahwa Mahasiswa perempuan 

lebih pandai dalam mengelola keuangan  

dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki tidak 

dapat diterima. Hasil penelitian sejalan dengan 

Septiani & Rita (2013) yang menemukan bahwa tidak 

ada perbedaan literasi keuangan antara laki-laki dan 

perempuan. Hasil tersebut diperkuat  Laily (2014) 

bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola 

keuangan pribadinya tidak ditentukan oleh jenis 

kelamin dan Nidar & Bestari (2012) menemukan 

bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 

literasi keuangan mahasiswa. Tidak ditemukannya 

berbedaan mahasiswa perempuan dengan mahasiswa 

laki – laki dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat 

dijelaskan dengan hasil karateristik responden 

dimana sebanyak 84,7% (delapan puluh lima persen) 

atau 372 orang mahasiswa perempuan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, hal ini wajar karena 

penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Batam 

jurusan Manajemen Bisnis.  Sehingga dapat 

dikatakan bahwa baik mahasiswa laki-laki maupun 

perempuan sama-sama memiliki kepedulian dalam 

mengelola keuangan pribadi mereka. 
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Tabel 7 Hasil Regresi Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Manajemen Keuangan 

Pribadi Mahasiswa 

Hasil Regresi Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Manajemen 

Keuangan Pribadi Mahasiswa  

Variabel  Koefesie

n 

t-statistik p-value VIF uji park 

Constant 20,604 22,312 0,000***    

KE (H4) 1,050 31,184     0,000*** 1,00 0,805 

 

Adjuste
d R 
squred 

       0,356 

N          439 

p-value 
(F-Statistics) 

      0,000 

*** Signifikansi pada level 1%. **Signifikan pada level 5%. *Signifikan pada 

level 10%. 

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil uji regresi pengaruh kecerdasan emosional, 

terhadap manajemen keuangan pribadi. Variabel dependen yaitu manajemen 

keuangan pribadi, sedangkan variabel independen yaitu kecerdasan emosional.  

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Pengaruh variabel independent utama  terkait 

dengan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

manajemen keuangan pribadi dilakukan menggunakan 

software SPSS dan menggunakan data sebanyak 439 

responden. Pengujian ekonometrika (asumsi klasik) 

seperti normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dilakukan setelah output pengujian 

regresi dihasilkan. Dari hasil uji normalitas yang 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov, maka 

diperoleh nilai sebesar 0,085 menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 7 

bahwa model ini tidak terdapat  multikolinearitas 

dimana nilai VIF tidak lebih dari 10.00 dan tidak 

terdapat heteroskedastisitas dimana nilai uji park 

sebesar 0,805 diatas nilai standar 0,05. Dengan 

demikian hasil pengujian hipotesis keempat sudah 

bebas dari asumsi klasik. 

Pengujian hipotesis tiga (H3) yang menyatakan 

bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa dapat 

diterima pada tingkat signifikasi 1%. Berdasarkan 

hasil regresi pada tabel 7 secara umum model 3 pada 

signifikasi (p<0.001) dan R-squared (R2) sebesar 

35,6%. Dengan hasil tersebut bahwa secara bersama – 

sama variasi variabel independent yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

dependent sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.   

Berdasarkan tabel 7 uji t bahwa Pengujian 

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional berpengaruh positif terhadap manajemen 

keuangan pribadi mahasiswa dapat diterima pada 

tingkat signifikasi 1%. Tanda koefisien positif ini 

menunjukkan bahwa semakin baik/bagus tingkat 

kecerdasan emosional seseorang akan semakin baik 

dalam mengelola keuangan pribadinya. Hasil tersebut 

dapat dijelaskan dengan teori perilaku terencana bahwa 

kecerdasan merupakan salah satu faktor personal yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku indivdu terhadap 

suatu hal. Pengelolaan keuangan seseorang 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang dimiliki. 

Semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin 

baik dalam mengelola keuangan karena, kecerdasan 

emosional berperan dalam mengelola emosi individu 

untuk mengatur dan membelanjakan uang sehingga 

dapat terhindar dari perilaku konsumtif. Dengan  

begitu  faktor  kecerdasan  emosional yang  diukur  

melalui  kesadaran diri,  pengaturan diri,  motivasi,  

empati, dan keterampilan  sosial  merupakan  suatu  

faktor  yang  akan  mempengaruhi  manajemen 

keuangan pribadi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

beberapa penelitian terdahulu seperti: Herli, dkk (2014) 

menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. 

Hal senanda juga ditemukan Artana, dkk (2014), juga 

menunjukkan hasil yang sama yaitu kecerdasan 

emosional berpengaruh positif terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. Ishak (2014) 

menemukan bahwa kecerdasan emosional mahasiswa 

berpengauh terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi.  

4. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh faktor demografi, dan 

kecerdasan emosional terhadap manajemen keuangan 

pribadi mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis 

Politeknik Negeri Batam.  Faktor demografi diukur 

dengan dua variabel sebagai berikut: usia dan  jenis 

kelamin. Data dalam penelitian berupa data primer 
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yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

339 responden, yang diolah menggunakan software 

SPSS.  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Faktor demografi berpengaruh terhadap menajemen 

keuangan pribadi mahasiswa. Hasil uji hipotesis 

mengenai pengaruh faktor demografi terhadap 

menajemen keuangan dengan menggunakan analysis 

of variance (ANOVA) antara lain: pertama, bahwa level 

usia seseorang mempengaruhi dalam 

mengelola/manajemen keuangan. Hasil penelitian ini 

konsisten Sapitri dan Suprapti (2014) yang 

menemukan bahwa kelompok dengan usia yang lebih 

dewasa akan lebih bijakasana dalam mengatur 

pengeluaran keuangannya dibandingkan dengan 

kelompok usia remaja. Sedangkan faktor demografi 

yang diukur dengan jenis kelamin tidak berpengaruh 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. 

Kecerdasan emosional berpengaruh positif 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. 

Ditemukannya pengaruh positif tersebut bermakna 

bahwa, semakin tinggi kecerdasan  emosional  maka  

semakin  baik  mahasiswa  dalam mengelola keuangan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa 

penelitian terdahulu seperti: Herli, dkk (2014), Artana, 

dkk (2014) dan Ishak (2014). 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

perlu dikemukakan agar interprestasi hasil penelitian 

dilakukan secara hati – hati dengan 

mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada. 

Selain itu, keterbatasan penelitian berguna bagi 

pengembangan penelitian sejenis dimasa depan. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  Pertama, dalam penelitian ini penyebaran 

kuesioner hanya pada Jurusan manajemen Bisnis 

Politeknik Negeri Batam. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya menambah jumlah penyebaran kuesioner 

untuk memperoleh sampel penelitian, misalnya dengan 

menggunakan seluruh polulasi perguruan tinggi di 

Kota Batam. Kedua, metode penyebaran kuesioner 

hanya menggunakan dua metode yaitu secara langsung 

dengan hard copy dan link google form. Penelitian 

selanjutnya diharapkan menambah metode untuk 

penyebaran kuesioner misalnya melalui mailing list 

atau media sosial. Ketiga, pengukuran variabel faktor 

demografi hanya menggunakan dua faktor yaitu usia 

dan jenis kelamin. Penelitian selanjutnya, untuk 

pengukuran variabel faktor demografi dapat 

ditambahkan faktor tempat tinggal, Agama, Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK), status pekerjaan dan status 

perkawinan. Terakhir, dalam penelitian ini hanya 

menggunakan dua variabel yaitu faktor demografi dan 

kecerdasan emosional yang berpengaruh terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti: 

kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, spending 

habits dan financial behavior dalam menilai 

kemampuan mengelola keuangan. 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ditjen 

Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberi 

dukungan financial terhadap penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Artana, M. B., Herawati, N. T., & Tungga, A. W. 

(2014). Pengaruh Kecerdasan Intelektual (Iq), 

Kecerdasan Emosional (Eq), Kecerdasan Spiritual (Sq), 

Dan Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi. 

Jurnal Akuntansi S1, 2 NO 1. 

[2] Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. (2014). The Effect of 

Emotional Spiritual Quotient To Ethical Behaviour In 

Accounting Profession With Tri Hita Karana Culture's 

As A Moderating Variable. Research Journal of 

Finance and Accounting Vol. 5 No. 7, 187-196. 

[3] Ayranci, E. (2011). Effects of Top Turkish Managers' 

Emotional abd Spiritual Intelligences on Their 

Organizations' Financial Performance. Business 

Intelligence Journal Vol. 4 No. 1, 9-36. 

[4] Chong, W. D., & Sheung, G.W. (2010). Emotional 

Quotient at Work - A Pharmacist's Perspective. 

Hongkong Pharmaceutical Journal Vol. 17 No. 4, 

129-133. 

639



[5] Cooper, D.F and Schindler, P. S: (2011). Business 

Research Methods Eleventh Edition, McGraw.Hill, 

International Edition. 

[6] Filia, R. (2010). Pengaruh Kecerdasan, Kecerdasan 

Spiritual dan Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman 

Akunantansi. Jurnal Pendidikan Akuntansi. 

[7] Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate 

DenganProgram IBM SPSS 21. Semarang: BP 

universitas Diponegoro. 

[8] Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principles of 

Managerial Finance. United States of America: The 

Prentice Hall. 

[9] Goleman, D. (2015). Kecerdasan Emosional. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

[10] Hashim, A. J., & Musa, R. (2014). Importance of 

Spiritual Intelligence and Spiritual Congruence : 

Factors that May Contribute to Individual's Attitude 

towards Purchasing Halal Cosmetic. Global Journal of 

Human Social Science Vol. 14 No. 1, 22-29. 

[11] Herli, F., Kamaliah, & Silvi, A. (2014). Pengaruh 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Spritiual, dan Kecerdasan Sosial Terhadap 

Pemahaman Akuntansi. Jurnal FEKOM Vol.  NO 2. 

Oktober 2014 

[12] Ika, D. (2011). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi 

Dipandang Dari Segi Gender. Jurnal Keuangan dan 

Bisnis Vol. 3 No. 2, 111-132. 

[13] Ishak, P. (2014). Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual dan Minat Belajar Terhadap 

Pemahaman Akuntansi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 

[14] Karvof, A. (2010). Kaya denan CEPIL; Cara Cerdas 

meraih kekayaan dan keberkatan finansial. Elex media 

komputindo. Jakarta. 

[15] Lai, M.-M., & Tan, W.-K. (2009). An Empirical 

Analysis of Personal Financial Planning in an Emerging 

Economy. European Journal of Economics, Finance 

and Administrative Sciences, 99-111. 

[16] Lestari, N., Rachmawati, N.A., Oktavianti (2014). 

Pengaruh Sikap Anti-Intellectualism Dan Faktor 

Demografis Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai 

Etika. Simosium Nasional Akuntansi Vokasi ke-3. 

Padang.  

[17] Rahmasari, L. (2012). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual Terhadap 

Kinerja Karyawan. Majalah Ilmiah Informatika Vol. 3 

No. 1. 

[18] Sapitri, N. L., & Suprapti, N. W. (2014). Hubungan 

Variabel Demografi dengan Perilaku Pembelian 

Impulsif yang Dimoderasi Kepemilikan Kartu Kredit di 

Kota Denpasar. E-Journal Manajemen Universitas 

Udayana Vol 3 No 10, 3117-3133. 

[19] Sartono, A. (2001). Manajemen Keuangan Teori dan 

Aplikasi. BPFE. Jogyakarta. 

[20] Senduk, S. (2004). Siapa bilang karyawan ngak bisa 

kaya; lima kiat praktis mengelola gaji agar bisa kaya. 

Elex media komputindo. Jakarta. 

[21] Sina, P. G. (2013). Financial Efficacy dan Financial 

Satisfication: Ditinjau dari Perbedaan Gender. Jurnal 

Manajemen Vol 12 No 2, 173-184. 

[22] Sina, P. G., & Noya, A. (2012). Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi. 

Jurnal Manajemen Vol. 11 No. 2, 171-188. 

[23] Stendardi, E. J., & Graham, J. F. (2006). The Impact of 

Gender on the Personal Financial Planning Process. 

Humanomics Vol. 22 No. 4, 223-238. 

[24] Supriyanto, A. S., & Troena, E. A. (2012). Pengaruh 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual 

terhadap Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Manager. Jurnal Aplikasi Manajemen 

Vol. 10 No. 4, 693-709. 

[25] Torgler, B. (2006). The Importance of Faith: Tax Morale 

and Religiosity. Journal of Economic Behavior and 

Organization.Vol.61: 81 – 109. 

[26] Zohar, D., & Marshall, I. (2007). SQ Kecerdasan 

Spiritual. Bandung: PT Mizan Pustaka. 

640



PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL DAN FAKTOR DEMOGRAFI 

TERHADAP ETIKA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BATAM  

Aditya Wirangga
1  

dan Mega Mayasari
2 

Politeknik Negeri Batam 

Jl. Ahmad Yani, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia 

E-mail: wirangga@polibatam.ac.id
1 
 dan mega@polibatam.ac.id

2 

 

Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor demografi dan kecerdasan emosional dan terhadap manajemen 

keuangan pribadi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 – 5. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 612 responden. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t dengan SPSS. Hasil penelitian menemukan sebagai berikut: 

pertama, kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap etika mahasiswa. Kedua, faktor demografi 

berpengaruh terhadap etika mahasiswa yang diukur dengan gender, sedangkan faktor demografi yang diukur 

dengan usia tidak berpengaruh terhadap etika mahasiswa.  

 

 Kata Kunci: Faktor demografi, Kecerdasan Emosional, dan Manajemen Keuangan.  

 

Abstract 

 
The purposes of the researches are to analyze the impact of intelectual intelligence and demographic factors to 

student ethics. This study used primary data collected through questionnaires with the likert scale of 1 – 5 points. 

Sampling method using purposive sampling, with total sample used in this research is 612 respondens. The analyze 

method is using multiple regression analysis and t-test with SPSS. The results of this study are: firstly, we find 

evidence that intellectual intelligence have positive effect to student ethics. Secondly, we find evidence that there is 

demographic factors (proxy Gender) to student ethics and Age has no effect to ethical attitudes. 

 

Keywords: demographic factors, Emotional Intelligence, Personal Financial Management 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kasus etika mahasiswa akhir – akhir ini banyak 

menjadi headline berita elektronik maupun televisi. 

Salah satunya, kasus kriminalitas yang terkait dengan 

seorang mahasiswa yang membunuh dosen yang 

mengajarnya yang terjadi Universitas Muhammadiyah 

Sumatra Utara. Hal ini cukup memprihatinkan bagi 

institusi perguruan tinggi yang tugas utamanya yaitu 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas 

serta bersikap dan etika. Pembentukan sikap ditetapkan 

sebagai salah satu unsur pendidikan guna 

mengembangkan nilai-nilai etika positif para 

mahasiswa yang nantinya akan menjadi individu yang 

berkecimpung di dalam dunia bisnis. Salah satu 

caranya ialah dengan memasukkan etika dan 

berkomunikasi bisnis sebagai bagian dari kurikulum 

yang ada di suatu instansi pendidikan. 

Dengan adanya kurikulum tentang etika tersebut, 

diharapkan dapat meminimalisir kesalapaham antara 

dosen dengan mahasiswa maupun kecurangan yang 

terjadi dalam dunia bisnis/pada saat bekerja. Lawson 

(2004) mengemukakan bahwa kecurangan saat belajar 

di perguruan tinggi merupakan salah satu indikator 

yang kuat untuk melakukan kecurangan di tempat kerja. 

Namun, efektivitas mata kuliah ini masih menjadi 

perdebatan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa 
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apabila seseorang memiliki latar belakang etika 

sebelum masuk perguruan tinggi, maka mata kuliah 

tersebut tidaklah efektif. Sementara itu, apabila bagi 

seseorang yang kurang mempunyai nilai etika, maka 

mata kuliah ini dianggap tidak akan cukup kuat untuk 

mengubah kebiasaan orang-orang tersebut. 

Politeknik Negeri Batam merupakan perguruan 

tinggi negeri vokasi pertama di Batam. Salah satu 

jurusan yang dimiliki yaitu Jurusan Manajemen Bisnis 

yang memiliki visi dan misi jurusan manajemen bisnis 

yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang 

akuntansi yang berbasis standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia (SKKNI). Didalam standar tersebut 

mensyaratkan bahwa lulusan selain memiliki 

kompetensi juga lulusan memiliki sikap dan etika yang 

baik, dimana Batam merupakan kota industri. Oleh 

karena itu jurusan manajemen bisnis memasukkan 

mata kuliah etika dan komunikasi bisnis dalam 

kurikulum yang diterapkan. Diharapkan dengan 

adanya mata kuliah etika tersebut, nantinya lulusan 

tidak hanya kompeten namun juga memiliki sikap dan 

etika yang bagus guna memasuki dunia kerja. 

Berdasarkan bukti empiris bahwa sikap dan etika 

individu baik etika bisnis maupun etika profesi akuntan 

dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut: 

kecerdasan intelektul, kecerdasan emosional dan faktor 

demografi seperti gender, usia dan status pekerjaan  

individu tersebut (Maryani & Ludigdo, 2001; 

Chrimastuti & Purnamasari, 2004; Lestari, 

Rachmawati dan Oktavianti ( 2013). Kecerdasan 

intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk 

belajar dari pengalaman, berfikir menggunakan proses 

meta kognitif, serta kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar (Sternberg, 2008).  Selain itu, 

kecerdasan intelektual juga merupakan salah satu 

faktor yang menentukkan keberhasilan individu. 

Pendapat tersebut didukung Yani (2011) dan Pasek 

(2015) bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan 

intelektual mahasiswa akan meningkatkan tingkat 

pemahaman dalam belajar akuntansi. Hal senada 

diungkapkan Jamaludin dan Indriasari (2011), Tikollah 

et al, (2006) dan Ranoel (2015) bahwa kecerdasan 

intelektual akan meningkatkan etika mahasiswa 

maupun opini auditor. Selain itu, Sapariyah et al, (2015) 

menyatakan bahwa kecerdasan intelektual tidak 

berpengaruh terhadap etika mahasiswa akuntansi di 

kota Pekalongan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi etika 

Faktor demografi yang sering diuji terkait dengan 

penelitian etika individu yaitu gender, usia, status 

pekerjaan dan perkawinan. Lestari, Rachmawati dan 

Oktavianti ( 2013) menyatakan bahwa gender (proksi 

dari faktor demografi) mempengaruhi persepsi 

mahasiswa terkait etika teknologi informasi. 

Sedangkan Togler (2006) menemukan bahwa semakin 

tinggi umur seseorang akan semakin patuh terhadap 

etika/moral pajak. Selain itu, bahwa seseorang yang 

sudah menikah lebih patuh terhadap peraturan 

dibandingkan dengan yang belum menikah (Togler, 

2006). Lai & Tang (2009) menyatakan bahwa 

seseorang yang sudah bekerja lebih pandai mengelola 

keuangan dibandingkan yang belum/tidak bekerja.  

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang 

diutarakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, bahwa pengaruh kecerdasan intelektual 

terhadap etika individu/mahasiswa hasilnya belum 

konsisten. Kedua, belum ada penelitian yang menguji 

secara bersama – sama terkait pengaruh faktor 

demografi terhadap etika mahasiswa. Dengan dasar 

simpulan tersebut maka penulis ingin menguji 

pengaruh kecerdasan intelektual dan faktor demografi 

terhadap etika mahasiswa Politeknik Negeri Batam.  

Penelitian  ini  merupakan pengembangan dari 

penelitian Tikollah et al, (2006), Jamaludin dan 

Indriasari (2011), Pasek (2011), Dewanto dan 

Nurhayati (2015) dan Lestari, Rachmawati dan 

Oktavianti (2013). Perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya antara lain: pertama, menambahkan 

variabel demografi yang dikaitkan dengan etika 

mahasiswa. Variabel demografi diukur dengan gender, 

dan usia. Kedua, penilitian ini menambahkan etika 

bisnis dalam pengukuran variabel etika sedangkan 

Jamaludin dan Indriasari (2011) menggunakan etika 

pergaulan dilingkungan kampus dan diluar kampus. 

Perbedaan terakhir terletak pada sampel yang 

digunakan. Penulis menggunakan sampel mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam yang mempunyai dua jenis 

mahasiswa yaitu mahasiswa regular dan mahasiswa 
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karyawan.   

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

pertama, memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh kecerdasan intelektual terhadap etika 

mahasiswa. Kedua, memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh faktor demografi (Gender dan usia) 

terhadap etika mahasiswa. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Sikap Etis 

Sikap etis merupakan tanggapan atau tingkah 

laku seseorang dalam lingkungan yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban moral serta nilai – nilai 

benar dan salah (Hastuti, 2007). Sedangkan Magnis 

(2005) menyatakan bahwa etika merupakan pemikiran 

kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan 

pandangan moral. Terdapat tiga aspek yang 

mempengaruhi sikap etis seseorang antara lain: aspek 

individu, aspek organisasional dan aspek lingkungan 

(Tikollah et al, 2006). Berikut penjelasan dari ketiga 

aspek tersebut. Pertama, aspek individu yang meliputi: 

religiusitas, kecerdasan emosional, gender, suasana etis 

individu, sifat – sifat personal dan kepercayaan bahwa 

orang lain lebih tidak etis. Kedua, aspek organisasi 

terdiri dari: suasana etis organisasi, suasana organisasi. 

Terakhir, aspek lingkungan meliputi lingkungan 

organisasi dan lingkungan social atau masyarakat 

(Tikollah et al, 2006). 

Sikap etika jika dikaitkan dengan organisasi 

profesi seperti dokter, pengacara dan akuntan biasanya 

prilaku etis tersebut dituangkan dalam aturan tertulis 

yang berupa kode etik. Salah satu contoh, kode etik 

profesi akuntan disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI). Didalam kode etik tersebut terdiri dari 

tiga bagian yaitu prinsip etika, aturan etika dan 

interprestasi aturan etika. Menurut IAI, 2012 bahwa 

prinsip etika yang terkandung dalam kode etik akuntan 

terdiri dari delapan prinsip sebagai berikut: pertama, 

tanggung jawab profesi. Kedua, kepentingan publik. 

Ketiga, Intergritas. Keempat, obyektifitas. Kelima, 

kompetensi dan kehati – hatian professional. Keenam, 

kerahasiaan. Ketujuh, prilaku professional. Terakhir, 

standar teknis (IAI, 2012). 

2.2 Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan 

seseorang untuk belajar dari pengalaman, berfikir 

menggunakan proses meta kognitif, serta kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Sternberg, 

2008).  Selain itu, kecerdasan intelektual juga 

merupakan salah satu faktor yang menentukkan 

keberhasilan individu. Pendapat tersebut didukung 

Yani (2011) dan Pasek (2015) bahwa semakin tinggi 

tingkat kecerdasan intelektual mahasiswa akan 

meningkatkan tingkat pemahaman dalam belajar 

akuntansi.  

Dimensi dan indikator dari kecerdasan 

intelektual dalam penelitian meliputi tiga hal sebagai 

berikut: pertama, kemampuan memecahkan masalah 

yaitu mampu menyelesaikan masalah secara efektif, 

efisien dan optimal dengan menggunakan akal dan 

fikiran yang jernih serta pengetahuan. Kedua, 

intelegensi verbal merupakan kemampuan dalam kosa 

kata, membaca dengan penuh pemahaman, keinginan 

untuk mengetahui secara intelektual dan menunjukkan 

keingintahuan yang tinggi. Terakhir, intelegensi praktis 

yaitu mengetahui situasi, cara mencapai tujuan, sadar 

terhadap dunia sekeliling dan menunjukkan minat 

terhadap dunia luar (Azwar, 2008). 

2.3 Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap 

Etika Mahasiswa 

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan 

seseorang untuk belajar dari pengalaman, berfikir 

menggunakan proses meta kognitif, serta kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Sternberg, 

2008).  Selain itu, kecerdasan intelektual juga 

merupakan salah satu faktor yang menentukkan 

keberhasilan individu. Pendapat tersebut didukung 

Yani (2011) dan Pasek (2015) bahwa semakin tinggi 

tingkat kecerdasan intelektual mahasiswa akan 

meningkatkan tingkat pemahaman dalam belajar 

akuntansi.  

Jamaludin dan Indriasari (2011) menguji 

pengaruh kecerdasan intelektual terhadap etika 

mahasiswa akuntansi. Hasilnya, menunjukkan bahwa 

kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap 

sikap etis mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi 
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Universitas Tadulako dengan responden sebanyak 186 

orang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat kecerdasan intelektual mahasiswa akan 

meningkatkan sikap etika mahasiswa tersebut. Variabel 

kecerdasan intelekual diukur dengan culture free 

intelligence test (CFIT) dengan skala 3. Sedangkan 

etika mahasiswa diukur dengan dua dimensi yaitu etika 

pergaulan di lingkungan kampus dan luar kampus. Hal 

senada diungkapkan Ranoel (2015) yang menemukan 

pengaruh positif kecerdasan intelektual terhadap opini 

auditor pada kantor akuntan publik di Surakarta dan 

Yogyakarta. 

Tikollah et al, (2006) menguji pengaruh 

kecerdasan intelektual terhadap etika mahasiswa 

akuntansi. Hasilnya, menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelektual tidak berpengaruh terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi kota Makasar. 

Selain itu, Sapariyah et al, (2015) menyatakan bahwa 

kecerdasan intelektual tidak berpengaruh terhadap 

etika mahasiswa akuntansi di kota Pekalongan. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan diatas maka penulis berargument bahwa 

kecerdasan intelektual berperan penting dalam 

menentukan sikap etis seseorang. Dalam hal ini, bahwa 

semakin tinggi tingkat kecerdasan intelektual 

seseorang maka akan semakin terdorong untuk 

bersikap dan berprilaku etis. Apabila seseorang 

memiliki kecerdasan intelektual yang baik, maka 

seseorang tersebut akan mampu memahami dan 

menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan semakin 

banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang akan 

cenderung mengurangi prilaku yang tidak sesuai 

dengan norma yang berlaku. Atas dasar inilah, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kecerdasan intelektual berpengaruh positif 

terhadap etika mahasiswa.   

2.4 Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Etika 

Mahasiswa 

 Faktor demografi yang sering diuji terkait dengan 

penelitian etika individu yaitu gender, usia, status 

pekerjaan dan perkawinan. Lestari, Rachmawati dan 

Oktavianti ( 2013) menguji pengaruh faktor demografi 

terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika teknologi 

informasi, dengan responden di perguruan tinggi di 

Jakarta. Hasilnya, menunjukkan bahwa gender (proksi 

dari faktor demografi) mempengaruhi persepsi 

mahasiswa terkait etika teknologi informasi.  

Sedangkan Togler (2006) menguji pengaruh 

gender/jenis kelamin terhadap kepatuhan moral pajak. 

Hasilnya, menyatakan bahwa permpuan cenderung 

lebih patuh terhadap aturan dibandingkan dengan laki - 

laki. Dalam konteks penngelolan keuangan Sina (2013) 

menyebutkan bahwa perempuan mempunyai 

keyakinan yang tinggi dalam mengelola keuangan 

pribadinya dibanding dengan laki – laki. Berdasarkan 

uraian hasil penelitian terdahulu diatas menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan sikap/prilaku antara 

perempuan dengan laki – laki. Dengan demikian 

penulis berargument bahwa mahasiswa perempuan 

lebih berprilaku etis dibandingkan laki – laki.  Dengan 

asumsi tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Mahasiswa perempuan lebih bersikap etis 

dibandingkan dengan mahasiswa laki – laki . 

 Selanjutnya faktor demografi yang akan diuji 

dalam penelitian ini yaitu usia. Bukti empiris 

menyatakan bahwa semakin tinggi usia seseorang akan 

semakin patuh terhadap etika/moral pajak Togler 

(2006). Pendapat tersebut didukung oleh Sapitri dan 

Suprapti (2014) yang menemukan bahwa kelompok 

dengan usia yang lebih dewasa akan lebih bijakasana 

dalam mengatur pengeluaran keuangannya 

dibandingkan dengan kelompok usia remaja dalam 

konteks pengelolan keuangan. Sejalan dengan 

Darmadi (2010) bahwa usia dewan komisaris maupun 

direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan dalam konteks penelitian pada perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu 

diatas menyatakan bahwa usia/umur seseorang 

mempunyai pengaruh dalam mengambil suatu 

keputusan. Selanjutnya semakin dewasa usia seseorang 

akan cenderung lebih berhati – hati dalam memutuskan 

suatu tindakan atau bersikap etis. Dengan asumsi 

tersebut maka semakin dewasa usia mahasiswa akan 

semakin etis dalam berprilaku, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
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H3 : Semakin dewasa usia mahasiswa akan semakin 

etis dalam berprilaku. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan data primer, data 

tersebut dikumpulkan melalui kuesioner yang telah 

dikembangkan oleh Jamaluddin & Indriasari (2011), 

Pradipta (2012), Zakiah (2013), Tjun et al. (2009), Lai 

& Tan (2009), dan Lestari et al. (2013). Sebelum 

digunakan,  kuesioner  diuji  terlebih  dahulu 

kelayakannya dengan menggunakan  uji  instrumentasi  

penelitian  yang  meliputi  uji  validitas  dan  uji 

reliabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa alat ukur yang digunakan 

benar-benar mampu mengukur masing-masing 

indikator yang digunakan. 

Variabel didalam kuesioner yang akan diuji 

terdiri dari 25 pertanyaan yang terbagi sebagai berikut 

pertama,  15 pertanyaan untuk variabel dependen yaitu 

etika.  Kedua, variabel independen berupa kecerdasan 

intelektual dengan 10 pertanyaan. Selanjutnya, 

variabel independen berupa demografi yang diukur 

dengan empat variabel : gender dan usia. Variabel 

faktor demografi tidak dimasukkan dalam pengujian 

validitas dan reliabilitas karena variabel tersebut 

diukur menggunakan dummy variabel. Pada pengujian 

instrumen penelitian ini penulis menyebarkan 

kuesioner ke 45 responden untuk melakukan uji 

validitas dan reliabilitas, dan dari 45 kuesioner yang 

telah disebarkan semuanya dapat diolah.  Berikut 

merupakan uraian penjelasan dari uji validitas dan 

reliabilitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu instrument penelitian/kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor 

item pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Hasil dari uji validitas tersebut, item 

pertanyaan yang  tidak memenuhi standar validitas 

dikeluarkan dan item pertanyaan yang memenuhi 

standar validitas digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk mengukur variabel dependen dan 

independen dalam penelitian. 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas  

Variabel Pertanyaa

n 

r tabel r 

hitung 

Keteranga

n 

ETIKA 

(E) 

Y.1 0,2483 0,201 Tidak Valid 

Y.2 0,2483 0,355 Valid 

Y.3 0,2483 0,358 Valid 

Y.4 0,2483 0,325 Valid 

Y.5 0,2483 0,339 Valid 

Y.6 0,2483 0,454 Valid 

Y.7 0,2483 0,516 Valid 

Y.8 0,2483 0,301 Valid 

Y.9 0,2483 0,567 Valid 

Y.10 0,2483 0,534 Valid 

Y.11 0,2483 0,410 Valid 

Y.12 0,2483 0,404 Valid 

Y.13 0,2483 0,332 Valid 

Y.14 0,2483 0,285 Valid 

Y.15 0,2483 0,331 Valid 

KECERD

ASAN 

INTELE

KTUAL 

(KI) 

X1.16 0,2483 0,614 Valid 

X1.17 0,2483 0,436 Valid 

X1.18 0,2483 0,469 Valid 

X1.19 0,2483 0,540 Valid 

X1.20 0,2483 0,492 Valid 

X1.21 0,2483 0,379 Valid 

X1.22 0,2483 0,370 Valid 

X1.23 0,2483 0,659 Valid 

X1.24 0,2483 0,391 Valid 

X1.25 0,2483 0,419 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Pada penelitian ini, kriteria uji validitas item 

pertanyaan adalah apabila r hitung pada  taraf 

signifikansi 5% setelah dibandingkan dengan r tabel 

nilainya lebih besar, maka item pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Adapun uraian mengenai nilai r tabel 

dengan sampel sebanyak 45 responden (N = 45), 

besarnya nilai kritik (critical value) dari koefisien 

korelasi (r) Product Moment pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh angka r tabel = 0,2483 (Ghozali, 2011). 

Dengan demikian item instrumen yang dinyatakan 

valid adalah item yang memiliki koefisien korelasi 

lebih besar dari 0,2483 dari nilai kritik tersebut. Hasil 

uji validitas dilakukan menggunakan software SPSS 

versi 17. Adapun hasil uji validitas variabel dependen 

yang berupa Etika  disajikan pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui 

bahwa dalam variabel dependen yaitu etika terdapat 1 

pertanyaan yang tidak valid yaitu pada item pertanyaan 

nomor 1. Hal tersebut dikarenakan nilai r hitung pada 
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item pertanyaan nomor 1 lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai r tabel yaitu sebesar 0,201 < 0,2483. Oleh 

karena itu, pertanyaan pada item nomor 1 dikeluarkan 

sehingga terdapat 14 item pertanyaan yang memenuhi 

standar validitas dan digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk mengukur variabel dependen yaitu 

etika.  

Hasil uji validitas independen yang berupa 

kecerdasan intelektual disajikan pada Tabel 1.  

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa 

dalam variabel independen yaitu kecerdasan 

intelektual semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai r hitung yang 

lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel pada 

setiap item pertanyaan. Oleh karena itu, seluruh item 

pertanyaan yaitu sebanyak 10 pertanyaan pada variabel 

kecerdasan intelektual telah memenuhi standar 

validitas dan dapat digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk mengukur variabel kecerdasan 

intelektual.  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis 

menggunakan software SPSS yang diukur dengan uji 

statistik cronbach alpha (α). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha 

lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011), dan sebaliknya 

jika nilai cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka 

kuesioner tersebut dikatakan tidak reliabel.  Hasil uji 

reliabilitas yang telah dilakukan menggunakan  

software SPSS versi  17 disajikan pada tabel 2 hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Cut off 

Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Etika 

Mahasiswa 

0,776 0,6 Reliabel 

Kecerdasan 

Intelektual 

0,871 0,6 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 2  di  atas,  dapat  diketahui  

bahwa  nilai  Cronbach  Alpha pada semua variabel  

nilainya  lebih  besar  dari  0,6, maka  dapat  

disimpulkan  bahwa semua  item pertanyaan dalam 

variabel penelitian ini adalah reliabel. Hal ini berarti 

variabel dalam penelitian ini dapat dipercaya 

keandalannya dan dapat digunakan kembali pada 

penelitian selajutnya dengan pembahasan yang sama. 

3.2 Karateristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan manajemen bisnis yang aktif 

belajar di Politeknik Negeri Batam. Penyebaran 

kuesioner dilakukan dari pertengahan bulan April 2017 

sampai akhir bulan Juni 2017. Mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan manajemen bisnis baik perempuan 

maupun laki-laki dan usia yang bervariasi. 

Pada penelitian ini, penulis menyebarkan 

kuesioner melalui dua metode yaitu: pertama, secara 

langsung dengan mendatangi dan membagikan 

kuesioner dalam bentuk hard copy ke responden. 

Metode kedua, menggunakan link google form yang 

disebarkan melalui social media. Penulis menyebarkan 

kuesioner secara langsung sebanyak 546 eksemplar 

kuesioner, dari jumlah penyebaran tersebut kuesioner 

yang terkumpul sebanyak 532 kuesioner, namun ada 

25 kuesioner yang tidak diisi secara lengkap sehingga 

total pengumpulan kuesioner dengan metode secara 

langsung sebanyak 507 kuesioner. Metode kedua, 

penulis menyebarkan kuesioner melalui google form  

dan yang terkumpul sebanyak 108 kuesioner. 

Keseluruhan kuesioner yang terkumpul dan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 615 kuesioner. 

Hasil metode penyebaran kuesioner disajikan dalam 

tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3 Metode Penyebaran Kuesioner  

Keterangan  Jumlah  

a. Kuesioner yang disebarkan secara langsung 546 

    Kuesioner yang tidak kembali  14 

    Kuesioner yang kembali 532 

    Kuesioner yang tidak diisi lengkap  (25) 

   Kuesioner yang langsung kepada mahasiswa  507 

b. Kuesioner yang terkumpul melalui google 

form  
108 

   Jumlah kuesioner yang terkumpul dan 

lengkap  
615 

 Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2017  
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3.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi 

gambaran atau deskripsi responden dan 

variabel-variabel penelitian. Alat analisis data ini 

disajikan meliputi tabel distribusi frekuensi yang 

memaparkan nilai minimum, maximum, mean, dan 

standar deviasi. Didalam penelitian ini, variabel 

dependen yang digunakan adalah etika, sedangkan 

variabel independen yang digunakan adalah 

kecerdasan intelektual, dan faktor demografi (gender 

dan usia). 

Sebelum melakukan pengolahan data, data 

diperiksa terlebih dahulu apakah memiliki data outlier. 

Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik 

unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim (Ghozali, 2011). Deteksi outlier 

dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan 

dikategorikan sebagai data outlier, dengan 

mengkonversi nilai data ke dalam z-score. Data outlier 

dapat diatasi dengan metode eliminating (Ghozali, 

2011).  

Pada penelitian ini apabila z-score bernilai lebih 

besar dari +4 dan lebih kecil dari -4 (-4 ≤ Z ≤ +4) maka 

dinyatakan sebagai data outlier. Setelah melakukan 

pengolahan data untuk mendeteksi adanya data outlier, 

hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 data yang 

mempunyai nilai critical sehingga penulis 

memutuskan untuk mengeliminasi data tersebut. Jadi 

total data yang dapat digunakan untuk olah data 

selanjutnya sebanyak 612 data kuesioner. Selanjutnya, 

disajikan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Pada penelitian ini penulis menggunakan hasil 

statistik deskriptif yang diolah dengan software SPSS 

versi 17, dengan menggunakan statistik deskriptif dan 

frekuensi. Hasil yang dilihat dari statistik deskriptif 

adalah nilai minimum, maximum, mean, dan standar 

deviasi. Dalam penelitian ini, variabel dependen 

berupa etika diukur dengan 14 pertanyaan, sedangkan 

variabel independen berupa kecerdasan intelektual 

diukur dengan 10 pertanyaan, kecerdasan emosional 

diukur dengan 34 pertanyaan, dan faktor demografi 

(gender, usia, status pekerjaan dan status perkawinan) 

diukur menggunakan dummy variable. Pengukuran 

variabel dependen yaitu etika dan variabel independen 

yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual diukur menggunakan skala 

likert 5 point. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 612 responden.  

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Etika dan 

Kecerdasan Intelektual 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa variable dependen yang berupa Etika (E) 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 57,29 (57,29/14 item 

= 4,09). Arti dari nilai 4,09 tersebut bahwa responden 

secara rata – rata setuju bahwa etika sangat diperlukan 

dalam menjalani kehidupan. Sedangkan nilai skor 

minimum sebesar 42 dan skor maksimum sebesar 70. 

Adapun Nilai standar deviasi sebesar 4,850. 

Variabel independen pertama, berupa Kecerdasan 

Intelektual (KI). Hasil statistik diskriptif disajikan pada 

tabel 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata 

kecerdasan intelektual sebesar 37,15 (37,15/10 item = 

3,715). Arti dari nilai 3,715 tersebut adalah responden 

rata – rata mengerti cara mengendalikan intelektual 

mereka dalam bersikap etis. Selain itu, variabel 

kecerdasan intelektual mempunyai nilai skor minimum 

sebesar 25 dan skor maksimum sebesar 50. Adapun 

nilai standar deviasi sebesar 4,317. 

Variabel independen selanjutnya berupa faktor 

demografi yang diukur menggunakan empat variabel 

yaitu gender dan usia. Kedua variabel faktor demografi 

tersebut diukur dengan menggunakan dummy variable. 

Hasil statistik deskriptif faktor demografi disajikan 

pada tabel 5 dengan responden sebanyak 612, yang 

diolah menggunakan software SPSS versi 17 dengan 

melihat nilai frequency dan percent.  

  Item 

Pertany

aan  

N Min

imu

m 

Max

imu

m 

Mean Std.D

ev 

EM 14 item 612 42 70 57,29 4,850 

KI 10 item 612 25 50 37,15 4,317 

VALID N 

(Listwise) 
612         

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil statitik deskriptif. Variabel dependen 

yaitu Etika Mahasiswa (EM). Variabel independen yaitu kecerdasan 

intelektual (KI) 
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Faktor demografi pertama, diukur dengan gender. 

Berdasarkan tabel 5 di atas, variabel gender diukur 

dengan dummy variabel diberikan nilai 1 jika berjenis 

kelamin Perempuan, dan 0 jika lainnya. Jumlah 

responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 612 

responden, dari jumlah tersebut responden dengan 

gender perempuan sebanyak 468 responden (76,5%), 

sedangkan responden dengan gender laki-laki 

sebanyak 144 responden (23,5%). 

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Faktor 

Demografi 

Variabel Frequency Percent 

Gender Laki – laki 144 23,5% 

Perempuan 468 76,5% 

Total   612 100,0% 

Usia < 21 318 52% 

21-25 286 46,7% 

> 25-30 7   1,1% 

> 30 1   0,2% 

Total   612 100,0% 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Faktor demografi kedua, diukur dengan usia. 

Variabel usia diukur dengan dummy variabel diberikan 

nilai 1 jika usia respeonden dibawah 21 tahun, 

diberikan nilai 2 jika usia respeonden antara 21 tahun 

sampai 25 tahun, diberikan nilai 3 jika usia respeonden 

lebih dari 25 tahun sampai 30 tahun, dan 0 jika lainnya. 

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dengan jumlah responden 

sebanyak 612 responden, dari jumlah tersebut bahwa 

terdapat  318 responden (52%)  yang berusia dibawah 

21 tahun,  286 responden yang berusia antara 21 tahun 

sampai 25 (46,7%), responden yang berusia lebih dari 

25 tahun sampai 30 tahun ada sebanyak 7 responden 

(1,1%), sedangkan responden dengan umur lebih dari 

30 tahun ada sebanyak 1 responden (0,2%). 

3.4 Hasil Dan Analisis Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesa satu (H1) mengenai 

pengaruh kecerdasan intelektual terhadap etika 

mahasiswa dengan menggunakan analisa correlation. 

Sedangkan untuk pengaruh faktor demografi terhadap 

etika mahasiswa dengan analysis of variance (ANOVA) 

yang terdiri dari: perbedaan gender: antara perempuan 

dengan Laki – laki (H2) dan Usia : antara tua dengan 

muda (H3). Jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 612 responden yang diperoleh dari dua metode 

yaitu penyebaran secara langsung dan melalui link 

google form. Selanjutnya, penulis melakukan 

pengolahan data menggunakan software SPSS versi 17. 

Hasil pengujian dari masing-masing hipotesis sebagai 

berikut: 

Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Etika 

Mahasiswa 

Pengaruh variabel independent utama  terkait 

dengan kecerdasan intelektual berpengaruh  positif 

terhadap etika mahasiswa, dilakukan menggunakan 

software SPSS dan menggunakan data sebanyak 612 

responden.  Pengujian ekonometrika (asumsi klasik) 

seperti normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dilakukan setelah output pengujian 

regresi dihasilkan. Dari hasil uji normalitas pada tabel 

6 yang menggunakan uji kolmogorov-smirnov, maka 

diperoleh nilai sebesar 0,724 menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 6 

bahwa model ini tidak terdapat  multikolinearitas 

dimana nilai VIF tidak lebih dari 10.00 dan tidak 

terdapat heteroskedastisitas dimana nilai uji glejser 

sebesar 0,966 diatas nilai standar 0,05. Dengan 

demikian hasil pengujian hipotesis keempat sudah 

bebas dari asumsi klasik. 

Tabel 6 Hasil Regresi (H1) Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual Terhadap Etika Mahasiswa 

Variab

el 

Koef

esien 

t-stati

stik 

p-value Asym

p Sig 

VI
F 

uji 

glejser 

Consta

nt 

40,301 25,933 0,000***     

KI 

(H1) 

0,457 11,004 0,000***    0,724 1,0 0,966 

Adjusted R 

squared 

  

      0,164 

N         612 

p-value (F-Statistics) 

  

  

    0,000*** 

***Signifikan pada level 1%. **Signifikan pada level 5%. Signifikan pada 

level 10%. 
Keterangan: Tabel ini merupakan hasil uji regresi pengaruh kecerdasan  

intelektual terhadap etika mahasiswa. Variabel dependen yaitu etika 

mahasiswa, sedangkan variabel independen yaitu kecerdasan intelektual.  

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Pengujian hipotesis satu (H1) yang menyatakan 

bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh positif 

terhadap etika mahasiswa dapat diterima pada tingkat 

signifikasi 1%. Dengan hasil tersebut bahwa secara 

bersama – sama variasi variabel independent yang 
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digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel dependent sebesar 16,4%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.   

Berdasarkan tabel 6 uji t bahwa Pengujian 

hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa 

kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap 

etika mahasiswa dapat diterima pada tingkat 

signifikasi 1%. Tanda koefisien positif ini 

menunjukkan bahwa semakin baik kecerdasan 

intelektual akan meningkatkan sikap atau semakin 

berperilaku etis. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa 

semakin tinggi tingkat kecerdasan intelektual 

seseorang maka akan semakin terdorong untuk 

bersikap dan berprilaku etis. Apabila seseorang 

memiliki kecerdasan intelektual yang baik, maka 

seseorang tersebut akan mampu memahami dan 

menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan semakin 

banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang akan 

cenderung mengurangi prilaku yang tidak sesuai 

dengan norma yang berlaku.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa 

penelitian terdahulu seperti: Jamaluddin & Indriasari 

(2011) yang menemukan bahwa kecerdasan intelektual 

berpengaruh positif terhadap etika mahasiswa 

akuntansi.  Hasil tersebut diperkuat oleh Tikollah et al., 

(2006) bahwa kecerdasan intelektual  berpengaruh 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Agustini dan 

Herawati (2013) menyatakan bahwa kecerdasan 

intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

sikap etis mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja. 

Pengaruh Faktor Demografi terhadap Etika 

Mahasiswa 

Untuk pengujian pengaruh faktor demografi 

terhadap etika mahasiswa dengan analysis of variance 

(ANOVA) yang terdiri dari: perbedaan gender: antara 

perempuan dengan Laki – laki (H2), Usia : antara tua 

dengan muda (H3). Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis penulis melakukan uji kesamaan varian 

(homogenitas) dengan menggunakan levene test. 

Tujuan dari pengujian homogenitas untuk mengetahui 

apakah varian setiap kelompok kelas sama. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan standar nilai 

levene test p-value > 0,05 maka group memiliki 

variance yang sama. Hasil pengujian homogenitas dan 

analysis of variance (ANOVA)  disajikan dalam tabel 9 

sebagai berikut: 

Tabel 7 Hasil Pengujian Homogenitas dan ANOVA 

pengaruh Faktor Demografi Terhadap Etika Mahasiswa  

LEVENE'S TEST OF QUALITY OF ERROR 
VARIANCES & ANOVA 

VARIABEL  p-value SIG  F-HIT

UNG 

F-Tabel 

Gender  (H2) 0,654 0,419 5,736 2,308 

Usia (H3) 0,601 0,548 0,615 2,308 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS V.17, Tahun 2017 

Faktor demografi pertama yaitu Gender, 

berdasarkan tabel 7 diatas bahwa nilai pvalue 0,654  > 

0,05 hal ini, menunjukkan bahwa kelompok gender 

memiliki varian yang sama.  Langkah selanjutnya 

penulis melakukan uji anova, bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan dengan membandingkan  nilai F 

hitung > F table. Berdasarkan tabel 8 diatas bahwa nilai 

5,736 > 2,308 angka tersebut, bermakna bahwa 

terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki – 

laki dalam bersikap etis atau berprilaku etika. Dengan 

demikian hipotesis dua (H3) menyatakan bahwa 

mahasiswa perempuan lebih bersikap etis 

dibandingkan dengan mahasiswa laki – laki dapat 

diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

beberapa penelitian terdahulu seperti:  Lestari et al., 

(2013) yang menemukan bahwa gender 

mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait etika 

teknologi informasi. Hasil tersebut diperkuat oleh 

Torgler (2006) menunjukkan bahwa perempuan lebih 

patuh terhadap aturan dibandingkan dengan laki-laki.  

Faktor demografi kedua yaitu usia (age), 

berdasarkan tabel 9 diatas bahwa nilai pvalue 0,601 > 

0,05 hal ini, menunjukkan bahwa kelompok usia 

memiliki varian yang sama.  Langkah selanjutnya 

penulis melakukan uji anova, bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan dengan membandingkan  nilai F 

hitung > F table. Berdasarkan tabel 8 diatas bahwa nilai 

0,615 < 2,308 angka tersebut, bermakna bahwa tidak 

terdapat perbedaan pada level usia seseorang dalam 

bersikap etis. Dengan demikian hipotesis tiga (H3) 

menyatakan bahwa semakin dewasa usia mahasiswa 

akan semakin etis dalam berprilaku tidak dapat 

diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 
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beberapa penelitian terdahulu seperti: Damayanthi dan 

Juliarsa (2016) yang menunjukkan hasil bahwa umur 

secara tidak berpengaruh pada perilaku tidak etis 

akuntan. 

4. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh 

kecerdasan intelektual dan faktor demografi terhadap 

etika mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Politeknik 

Negeri Batam. Jumlah responden yang terkumpul 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 612 responden. 

Data yang didapat diolah menggunakan software SPSS 

versi17. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan intelektual berpengaruh positif 

terhadap etika mahasiswa. Pengaruh positif 

tersebut berarti bahwa semakin tinggi kecerdasan 

intelektual akan meningkatkan sikap etis 

seseorang. 

2. Faktor demografi berpengaruh positif terhadap 

etika mahasiswa yang diukur dengan gender 

mahasiswa, sedangkan faktor demografi yang 

diukur dengan usia (age), tidak berpengaruh 

terhadap etika mahasiswa.  

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan agar interprestasi hasil penelitian 

dilakukan secara hati – hati dengan 

mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada. 

Selain itu, keterbatasan penelitian berguna bagi 

pengembangan penelitian sejenis dimasa depan. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  Pertama, dalam penelitian ini penyebaran 

kuesioner hanya pada Jurusan manajemen Bisnis 

Politeknik Negeri Batam. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya menambah jumlah penyebaran kuesioner 

untuk memperoleh sampel penelitian, misalnya dengan 

menggunakan seluruh polulasi perguruan tinggi di 

Kota Batam. Kedua, pengukuran variabel faktor 

demografi hanya menggunakan dua faktor yaitu usia 

dan jenis kelamin. Penelitian selanjutnya, untuk 

pengukuran variabel faktor demografi dapat 

ditambahkan faktor organisasi kemahasiswaan, 

kemampuan akademik, Agama, status pekerjaan dan 

status perkawinan. Terakhir, dalam penelitian ini hanya 

menggunakan dua variabel yaitu kecerdasan 

intelektual dan faktor demografi yang berpengaruh 

terhadap etika mahasiswa. Penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel lain seperti: kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional, locus of control dan 

ethical sensitivity yang dapat mempengaruhi sikap etis. 
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