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Abstract 

Insan Teladan School is an educational institution located in the city of Pekanbaru. Based on the results of 

questions and answers with Insan Teladan, the foundation annually assesses employee performance. In 

the process of employee performance appraisal, the foundation requires performance data from each 

employee. The results obtained from the employee performance appraisal will be used to determine the 

employee's promotion. However, the assessment data is still managed manually using paper and is not 

stored in the same place. So that the foundation has difficulty finding the required data. In addition, the 

foundation has difficulties in determining which employees will be given a promotion based on the results 

of employee performance appraisals. Therefore, a system was built that could assist the foundation in 

managing this data. Meanwhile, to determine employee promotion, the method is used Simple Additive 

Weighting (SAW). Based on the tests carried out, the preference value obtained using the same data, both 

manual calculation and system calculation, has the same final result. The system built can assist Insan 

Teladan in assessing the performance of its employees and assisting in recommending employees for 

promotion. 

Keywords: Assessment, Performance, Insan Teladan, Promotion, SAW Method

 

Abstrak 

Sekolah Insan Teladan merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan yang berlokasi dikota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil tanyajawab dengan pihak Insan Teladan, setiap tahunnya yayasan 

melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Dalam proses penilaian kinerja karyawan, yayasan 

membutuhkan data kinerja dari setiap karyawan. Hasil yang diperoleh dari penilaian kinerja karyawan 

akan digunakan untuk menentukan kenaikan jabatan karyawan. Namun data penilaian tersebut masih 

dikelola secara manual menggunakan kertas dan tidak tersimpan ditempat yang sama. Sehingga yayasan 

mengalami kesulitan untuk menemukan data-data yang dibutuhkan. Selain itu, yayasan mengalami 

kesulitan dalam menentukan karyawan yang akan diberikan kenaikan jabatan berdasarkan hasil penilaian 

kinerja karyawan. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah sistem yang dapat membantu pihak yayasan 

dalam mengelola data-data tersebut. Sedangkan untuk menentukan kenaikan jabatan karyawan digunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, nilai preferensi yang 

diperoleh dengan menggunakan data yang sama baik perhitungan manual maupun perhitungan sistem, 

memiliki hasil akhir yang sama. Sistem yang dibangun dapat membantu pihak Insan Teladan dalam 

melakukan penilaian kinerja karyawannya dan membantu dalam merekomendasikan karyawan untuk 

naik jabatan. 

Keywords: Penilaian, Kinerja, Insan Teladan, Kenaikan Jabatan, Metode SAW 

mailto:1asmarini17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:rika@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen 

penting dalam setiap kegiatan organisasi ataupun instansi [1]. Pentingnya peran SDM 

dalam mencapai tujuan instansi harus diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

SDM dan harus benar-benar teruji sehingga mampu mengerjakan semua tugas yang 

dibebankan secara benar serta menghasilkan hasil yang sempurna, baik kuantitas 

maupun kualitas. Penilaian kinerja merupakan tahap evaluasi kerja yang dapat 

meningkatkan kualitas karyawan dan kelangsungan aktivitas instansi didalamnya [2]. 

Salah satu instansi yang melakukan penilaian kinerja karyawannya yaitu Sekolah Insan 

Teladan 

Berdasarkan hasil interview dengan pihak insan teladan, ada beberapa kendala 

yang dihadapi yayasan saat ini, diantaranya ketika melakukan penilaian kinerja 

karyawan dan menentukan karyawan yang berhak memperoleh kenaikan jabatan. Untuk 

melakukan penilaian kinerja karyawan dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan 

setiap karyawan, seperti data absensi, data agreement, data Key Performance Indicator 

(KPI) dan data prestasi yang dimiliki karyawan. Akan tetapi data-data yang dibutuhkan 

masih dikelola secara manual, yaitu masih menggunakan kertas dan tersimpan ditempat 

yang terpisah. Hal ini membuat yayasan kesulitan ketika melakukan penilaian kinerja 

karyawan, karena data yang digunakan sebagai bahan penilaian tidak bisa diperoleh 

dengan cepat. 
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Insan teladan membutuhkan sebuah sistem yang bisa mengelola data-data yang 

dibutuhkan untuk penilaian kinerja karyawan dan dapat merekomendasikan karyawan 

yang naik jabatan. Sehingga proses penilaian kinerja karyawan bisa diselesaikan lebih 

cepat karena seluruh data yang dibutuhkan sudah tersimpan dalam satu sistem dan 

yayasan bisa mendapatkan rekomendasi karyawan yang sesuai untuk kenaikkan jabatan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

pembuatan proyek ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagaimana menampilkan rekomendasi terkait kenaikan jabatan karyawan. 
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Tujuan dari proyek ini antara lain : 

1. Membangun sistem informasi yang dapat melakukan penilaian terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Membangun sistem informasi yang menerapkan Sistem

Pendukung Keputusan (SPK) untuk kenaikan jabatan karyawan dengan 

metode SAW. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku jurnal, dan 

paper penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan 

proyek akhir ini. 

2. Requirement dan Planning 

Meliputi sumber data, business process management, dan tujuan akhir dari 

proyek akhir. 

3. Perancangan 

Meliputi perancangan arsitektur sistem, use case diagram dan  flowchart. 

4. Implementasi 

Sistem berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database server MySQL. 

5. Pengujian  

Pengujian dilakukan menggunakan black box testing dan User Acceptance 

Testing (UAT), terfokus pada kesesuaian antar kinerja sistem dengan daftar 

kebutuhan serta hasilnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Bisnis Penilaian Kinerja Karyawan Insan Teladan 

Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan satu 

sama lain untuk menghasilkan suatu output yang dapat mendukung tujuan dari sebuah 

organisasi. Proses bisnis merupakan urutan kegiatan yang terjadi dari awal hingga akhir 
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dan memberikan hasil yang dibutuhkan bagi pelanggan. Berikut ini adalah proses bisnis 

yang ada pada sekolah insan teladan yaitu membuat agreement/coaching pada setiap 

karyawan, guru dan kepala sekolah. Agreement adalah bentuk kesepakatan yang dibuat 

antara karyawan dengan yayasan untuk target kinerja yang dilakukan kedepannya. 

Agreement ini dilakukan di ruangan, face to face dengan karyawan, guru dan kepala 

sekolah. 

Setelah itu dilanjutkan dengan penilaian Key Performance Indicator (KPI) yang 

telah terpenuhi oleh karyawan, guru dan kepala sekolah. Setelah semua penilaian 

dilakukan, yayasan akan mengumpulkan seluruh data penilaian dari masing-masing 

karyawan untuk dilakukan proses penilaian kinerja karyawan menggunakan microsoft 

excel. Pada gambar 1 berikut merupakan proses bisnis penilaian kinerja karyawan insan 

teladan. 

 

Gambar 1 Proses Bisnis Penilaian Kinerja Karyawan Insan Teladan 

2. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan sistem yang 

memiliki 5 aktor utama yaitu Supervisor, Pegawai (karyawan dan guru), Kepala 

Sekolah, Direktur Pendidikan dan Yayasan. 
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Gambar 2 Use Case Diagram 

3. Hasil Perancangan 

1. Perhitungan Manual 

1. Menentukan Kriteria & Bobot Kriteria 

Tabel 1 merupakan bobot kriteria yang digunakan dalam perhitungan 

metode SAW. 

Tabel 1 Tabel Kriteria 

Kriteria(C) Bobot (%) 

Key Performance Indicator 70 

Attitude 10 

Supporting Skill 12 

Performance Development 8 

 

2. Menentukan alternatif 

Data alternatif yang digunakan dalam perhitungan dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2 Data Alternatif 

Nama Kriteria Penilaian 

KPI Attitude Supporti 

ng Skills 

Performance 

Development 

Ismul Hikmah, S.Pd 89 78 90 78 

Ruli Uwir Lianto 78 87 80 89 

Mulyati, A.Md 89 90 91 90 

Elvi Kasari, S.Pd 90 89 89 78 

Jusnita, SE 80 91 85 87 

3. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternative 

Dari Tabel 3 diatas, selanjutnya akan dibentuk rating kecocokan dari 

setiap alternatif seperti pada tabel 3 dibawah ini. 
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Tabel 3 Rating kecocokan dari setiap alternatif 

Nama Kriteria Penilaian 

KPI Attitude Supporting 

Skills 

Performance 

Development 

Ismul Hikmah, 

S.Pd 

90 80 90 80 

Ruli Uwir Lianto 80 90 80 90 

Mulyati, A.Md 90 90 100 90 

Elvi Kasari, S.Pd 90 90 90 80 

Jusnita, SE 80 100 90 90 

4. Dari tabel rating kecocokan di dapat matrik keputusan yaitu sebagai 

berikut : 

 

5. Melakukan normalisasi matrik keputusan X dengan cara menghitung 

nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada kriteria. 

 
 

6. Menentukan Nilai Preferensi (Vi) 

V = W x R 

Tabel 4. 2 Nilai Preferensi 

Nama Nilai Akhir Rangking 

Ismul Hikmah, S.Pd 0.9591 3 

Ruli Uwir Lianto 0.8882 5 

Mulyati, A.Md 0.9900 1 

Elvi Kasari, S.Pd 0.9691 2 

Jusnita, SE 0.9102 4 

Nilai terbesar diperoleh oleh Mulyati, A.Md dengan hasil akhir = 

0.9900. 

2. Perhitungan Sistem 

• Penginputan nama pegawai 

Pada Gambar 3 merupakan halaman yang secara otomatis menampilkan 

W = 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.08 
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5 nama pegawai yang memiliki nilai penilaian kinerja tertinggi. 

 
Gambar 3 Penginputan Nama Pegawai 

• Penginputan data nilai pegawai 

Pada Gambar 4 merupakan halaman tambah data nilai calon pegawai 

yang akan naik jabatan. Pada halaman ini kepala sekolah harus input nilai 

pegawai untuk setiap kriteria sebelum melakukan perhitungan. 

 
Gambar 4 Penginputan Data Nilai Pegawai 

• Perhitungan metode SAW 

Pada Gambar 5 merupakan halaman untuk melakukan perhitungan. 

Sebelum melakukan perhitungan kepala sekolah terlebih dahulu memilih 

tahun penilaian kinerja yang akan dilakukan perhitungan. 

 
Gambar 5 Perhitungan Metode SAW 

• Hasil Perhitungan SAW 
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Pada Gambar 6 merupakan halaman hasil perhitungan metode SAW. 

Halaman ini muncul ketika kepala sekolah sudah memilih tahun 

penilaian kinerja yang akan dihitung dan menekan tombol hitung. Pada 

halaman ini didapatkan hasil nilai tertinggi adalah Mulyati, A.Md. 

Sehingga pegawai yang direkomendasikan untuk naik jabatan adalah 

Mulyati, A.Md. 

 
Gambar 6 Hasil Perhitungan SAW 

Berdasarkan hasil perhitungan metode SAW baik secara manual atau sistem 

memperoleh hasil akhir dan perangkingan yang sama yaitu karyawan Mulyati,A.Md 

yang memperoleh nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang diperoleh dari perhitungan SAW 

menjadi penentu seorang karyawan bisa mendapatkan rekomendasi kenaikan jabatan. 

Karna kriteria-kriteria dari perhitungan SAW merupakan syarat untuk mendapatkan 

rekomendasi kenaikan jabatan bagi pegawai di sekolah insan teladan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisa pada proyek akhir ini maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses penilaian kinerja karyawan pada sistem memudahkan proses penilaian 

kinerja karyawan yaitu pegawai (karyawan dan guru) dan kepala sekolah di 

Insan Teladan. 

b. Proses seleksi pegawai untuk mendapatkan rekomendasi kenaikan jabatan pada 

sistem berhasil dikembangkan untuk memudahkan yayasan dalam memilih 

pegawai yang menerima rekomendasi kenaikan jabatan. 
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2. Saran 

Saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian ini 

selanjutnya diharapkan menggunakan metode selain Simple Additive Weighting 

(SAW) yang dapat melakukan proses kenaikan jabatan. 
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Abstract 

Human Initiative Riau is a humanitarian organization located in Pekanbaru City which focuses on four 

areas of work, namely economy, health, education and emergency response. Based on interviews with the 

human data currently held, it is still managed conventionally using excel and it takes quite a long time by 

each division head so that the human initiative is constrained to ascertain whether the program is being 

implemented according to target or not. Therefore, a solution is needed that can be used by human 

initiatives to see the development of donors, donors, beneficiaries and marketers which will later be used 

as material for evaluating marketer performance and determining future strategies that can improve the 

performance of human initiatives. This system was built by implementing technology business intelligence 

with visualization in the form of column-charts and graphs. designed using codeigniter framework, 

programming language PHP and MySQL as its DBMS. This system is tested using datatesting 

transformations, user acceptance test (UAT) and efficiency so that users can find out what improvements 

they want. Based on the user acceptance test (UAT)that has been carried out, it shows that 96.76% of the 

systems that have been built have been accepted by users and can help human initiatives in making 

decisions. 

Keywords: Human Initiative, Donors, Business Intelligence, PHP, Codeigniter. 

 

Abstrak 

Human Initiative Riau merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang berlokasi di Kota Pekanbaru 

yang fokus pada empat bidang kerja yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan tanggap darurat. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak human data yang dimiliki saat ini masih dikelola secara 

konvensional menggunakan excel dan waktu yang cukup lama oleh masing-masing kepala bagian 

sehingga pihak human initiave terkendala untuk memastikan apakah program yang sedang dijalankan 

sesuai target atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat digunakan oleh pihak 

human initiative untuk melihat perkembangan donator, donasi, penerima manfaat serta marketer yang 

nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja marketer dan penentuan strategi kedepannya yang 

dapat meningkatkan kinerja dari human initiative. Sistem ini dibangun dengan mengimplementasikan 

teknologi business intelligence dengan visualisasi berupa column-chart, grafik-chart. dirancang 

menggunakan framework codeigniter, bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai DBMS nya. 

Sistem ini diuji dengan menggunakan pengujian data transformations, user acceptance test (UAT) dan 

efficiency sehingga dapat mengetahui perbaikan yang diinginkan oleh pengguna. Berdasarkan pengujian 
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user acceptance test (UAT) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 96,76% sistem yang telah 

dibangun sudah dapat diterima oleh pengguna dan dapat membantu pihak human initiative dalam 

melakukan pengambilan keputusan.  

Kata Kunci: Human Initiative, Donatur, Business Intelligence, PHP, Codeigniter.  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia 

memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya, Setiap 

era memiliki karakteristik masing-masing. Perkembangan teknologi informasi ini juga 

dirasakan oleh lembaga social. Dilihat dari pergerakannya, ada yang bergerak di tingkat 

internasional, nasional, dan ada yang bersifat kedaerahan yang berlatar agama, suku, 

ras, dan bangsa tertentu, salah satunya Human Initiative Riau. 

Human Initiative Riau merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang berada di 

Kota Pekanbaru. Human Initiative ini berfokus pada 4 bidang kerja yaitu ekonomi, 

kesehatan, pendidikan dan tanggap darurat. Berdasarkan wawancara dengan pihak 

human Initiative, data yang dimiliki saat ini masih dikelola secara konvensional 

menggunakan excel dan waktu yang cukup lama oleh masing-masing kepala bagian 

sehingga pihak human initiave terkendala dalam melakukan analisis dari data tersebut. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat membantu pihak human initiative 

dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan kinerja dari human initiative. Solusi ini 

akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi dashboard yang memudahkan dalam 

pengambilan keputusan karena dikembangkan dengan menggunakan schema 

multidimensional data dan juga fokus dari human initiative ini analisis data bukan 

transaksional, sehingga Businees Intelligence merupakan solusi yang lebih tepat dan 

secara kinerja akan lebih cepat. 

Business Intelligence adalah rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, menganalisis, dan menyuguhkan akses data untuk memudahkan petinggi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga Business Intelligence sangat tepat 

digunakan untuk membantu pengembangan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menciptakan sebuah model untuk mengelola data donatur dan penerima manfaat 
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sehingga dapat menghasilkan sebuah multidimensi data yang divisualisasikan dalam 

bentuk dashboard untuk membantu pihak human initiative dalam melakukan 

pengambilan keputusan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku jurnal, dan 

paper penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan 

proyek akhir ini. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak human initiative Riau 

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait dengan donator dan 

penerima manfaat. 

3) Perancangan 

Meliputi perancangan use case diagram, activity diagram, class diagram, entity 

relational diagram, ETL (Extract, Transform, Load), schema, dan dashboard. 

4) Implementasi 

Sistem berbasis website menggunakan framework codeigniter dan Bahasa 

pemrograman PHP dan database server MySQL. 

5) Pengujian  

Pengujian dilakukan menggunakan user acceptance test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Arsitektur Sistem  
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Sistem ini dibangun dengan aplikasi berbasis web dengan aktivitas sistem dimulai 

dari user melakukan upload data ke dalam sistem. Selanjutnya dilakukan proses ETL, 

lalu data disimpan ke database MySQL dalam bentuk multidimensi dan dapat 

divisualisasikan ke dalam bentuk dashboard. Dari dashboard yang telah dibuat 

diharapkan dapat membantu pihak human initiative dalam mengambil keputusan terkait 

kebijakan dari data donatur dan penerima manfaat.  

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem 

B. Perancangan Data Warehouse 

Rancangan yang diperlukan pada data warehouse terdiri dari beberapa tahap, agar 

perancangan data warehouse menjadi teratur. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah four step Kimball, dimana memiliki 4 tahapan dalam perancangan 

data. Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap perancangan dan pembuatan data 

warehouse. 

1) Memilih Proses Proses 

Proses yang dipilih pada penelitian ini adalah meningkatkan kinerja dari Human 

Initiative Riau, dengan data yang akan ditangani yaitu data donator dan data penerima 

manfaat. 
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Gambar 2. Data Mentah Donatur 

2) Memilih Grain  

Pemilihan grain berarti menentukan secara tepat apa yang akan dipresentasikan oleh 

record pada tabel fakta. Grain dari kasus ini adalah donator dan penerima manfaat. 

Dimana subjek analisis yang akan digunakan adalah mengetahui perkembangan donasi 

untuk setiap segmentasi pasar, mengetahui perkembangan donatur per periode waktu, 

mengetahui perbandingan jumlah donasi di terima dengan donasi yang tersalurkan 

berdasarkan waktu, mengetahui persebaran penerima manfaat berdasarkan lokasi dan 

waktu serta mengetahui jumlah donator berdasarkan marketer dan waktu. 

 

Gambar 3. Memilih Grain 

3) Mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi  

Mengidentifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari identifikasi 

maka dapat ditentukan dimensi-dimensi yang terlibat. Dari tabel fakta donator dimensi 

yang terlibat yaitu dimensi donator, domensi donasi, dimensi waktu serta dimensi 

marketer, pada tabel fakta penerima manfaat dimensi yang terlibat yaitu dimensi donasi, 

dimensi lokasi, dan dimensi waktu. 
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Gambar 4. Penyesuaian Dimensi 

4) Memilih Fakta 

Tabel fakta ini berisikan atribut-atribut kunci yang berasal dari tabel dimensi yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pemodelan yang digunakan adalah model star 

schema.  

 

Gambar 5. Star Schema 
 

C. Use Case Diagram 

Berikut merupakan use case diagram yang berisi fitur apa saja yang dapat diakses 

oleh penguna sistem. Use Case Diagram ditunjukkan pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Use Case Diagram 
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D. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-menu 

dan kegunaan yang berbeda. 

1) Halaman Home 

Halaman home adalah halaman yang muncul setelah user melakukan login.  

 

 

Gambar 7. Halaman Home 

2) Halalaman dashboard 

Halaman dashboard adalah halaman yang menampilkan grafik-grafik berdasarkan 

fact table yang telah dirancang.  

 

Gambar 8. Grafik Segmentasi Pasar 

 

Gambar 9. Grafik perbandingan donatur dengan donasi 
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Gambar 10. Grafik persentase penghimpunan donator oleh marketer 

3) Halaman ETL/Upload Data  

Halaman upload adalah bagian dari ETL dimana pada halaman ini digunakan untuk 

proses upload data dan pemrosesan data yang secara langsung di transform ke masing-

masing dimensi dan fact table.  

 

Gambar 9. Halaman upload data  

4) Halaman Key Peformance 

Halaman Key Peformance merupakan halaman dimana kepala cabang dapat melihat 

dan mengupdate target capaian dan performan dari perusahaan. 

 

Gambar 10. Grafik key peformance  

Dengan melihat grafik dari dashboard yang sudah dibuat, dapat dilihat pola 

perbandingan dari masing-masing subject analisis, yaitunya mengetahui perkembangan 

donasi untuk setiap segmentasi berdasarkan produk dan waktu, mengetahui 

perkembangan donatur per periode waktu, mengetahui perbandingan jumah donasi 

masuk dengan donasi tersalurkan, mengetahui persebaran penerima manfaat 
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berdasarkan lokasi dan waktu, mengetahui jumlah donator berdasarkan marketer dan 

waktu. Sehingga memudahkan kepala cabang dalam mengambil keputusan terkait 

penentuan strategi pencarian donasi kedepannya dan evaluasi terhadap kinerja marketer. 

E. Hasil Pengujian  

Berdasarkan pengujian yang telah di lakukan kepada pihak human initiative, system 

yang dibangun sudah membantu pihak human initiative dalam menentukan kebijakan 

terkait data donator dan data penerima manfaat serta untuk evaluasi dari kenerja dari 

marketer. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan dan setelah dilakukannya 

pengujian kepuasan terhadap pihak human initiative, didapatkan kesimpulan yaitu  

1. Dashboard business intelligence yang sudah dikembangkan dapat membantu 

pihak human initiative dalam melakukan analisa dan mengambil keputusan terkait 

donator, donasi, marketer dan penerima manfaat. 

2. Berdasarkan pengujian user acceptance test, diperoleh hasil bahwa 96,76% 

sistem yang sudah dibangun dapat diterima oleh pengguna. 

3. Dashboard business intelligence yang dibangun sudah digunakan oleh pihak 

human initiative untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai 

penentuan strategi pencarian donasi maupun donator, serta dapat meningkatkan 

kinerja dari marketer di human initiative. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya yaitu:  

a. Pada proses Extraction, Transformation, dan loading dapat dilakukan dengan 

lebih cepat. 

b. Penggunaaan sistem data warehouse diharapkan tidak hanya dikembangkan 

pada data donator dan data penerima manfaat, tetapi pada proses bisnis lain yang 
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dijalankan di Human Initiative. 
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Abstract  

The Public Health Center (Puskesmas) is a technical implementation unit of the district / city office which 

is responsible for carrying out health development in a work area. One of the existing community health 

centers is the Pakan Kamis puskesmas. Based on the interviews conducted, the puskesmas still 

experienced difficulties in seeing the pattern of disease spread, drug use patterns and patient development, 

because the process of recapping and calculating data was still done manually. This causes the puskesmas 

management to have difficulty in analyzing data and obtaining information for decision making. 

Therefore, a web-based business intelligence dashboard was created that can visualize patient data related 

to these problems. This Business Intelligence dashboard is built using the PHP programming language 

and MySQL database. From the results of user satisfaction testing, it was found that 97% of the business 

intelligence system dashboard for visualizing patient data was in accordance with the needs and could 

assist the health center in monitoring the pattern of disease spread, patient usage and development, as well 

as assisting the health center in analyzing data to make appropriate decisions. and efficient. 

Keywords: Puskesmas Pakan Kamis, Patient Data, Visualization, Dashboard, Business Intelligence. 

Abstrak 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja. Salah satu pusat 

kesehatan masyarakat yang ada yaitu puskesmas Pakan Kamis. Berdasarkan interview yang dilakukan, 

pihak puskesmas masih mengalami kesulitan dalam mengetahui pola persebaran penyakit, pola 

pemakaian obat dan perkembangan pasien, karena proses perekapan dan perhitungan data yang masih 

dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan pihak manajemen puskesmas kesulitan dalam 

menganalisis data dan mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibuatlah 

dashboard business intelligence berbasis web yang dapat memvisualisasikan data pasien terkait 

permasalahan tersebut. Dashboard business intelligence ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL. Dari hasil pengujian kepuasan pengguna didapat bahwa 97% sistem 

dashboard business intelligence untuk visualisasi data pasien ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan 

dapat membantu pihak puskesmas dalam mengetahui pola persebaran penyakit, pemakaian obat dan 

perkembangan pasien, serta membantu pihak puskesmas dalam menganalisis data untuk  pengambilan 

keputusan secara tepat dan efisien. 

Kata kunci: Puskesmas Pakan Kamis, Data Pasien, Visualisasi, Dashboard, Business 

Intelligence. 
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PENDAHULUAN  

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Salah satu puskesmas yang ada 

adalah puskesmas Pakan Kamis. Puskesmas Pakan Kamis merupakan pusat kesehatan 

masyarakat yang beralamat di Jl. Syeikh Mhd Nurdin Jl. Raya Pakan Kamis No.15, 

Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak puskesmas, terdapat beberapa 

masalah yang sering dihadapi oleh pihak manajemen puskesmas Pakan Kamis. 

Masalahnya yaitu pihak manajemen puskesmas sering kesulitan dalam mengetahui pola 

persebaran penyakit. Karena pencatatan data pasien yang masih dilakukan secara 

manual, yaitu dengan pencatatan di buku dan kemudian dipindahkan ke  excel untuk 

dijadikan laporan. Yang mana pola persebaran penyakit ini akan dijadikan pedoman 

untuk meminta pasokan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Pihak manajemen puskesmas juga mengalami kesulitan dalam mengetahui pola 

pemakaian obat dan pola perkembangan pasien. Oleh karena itu dibangunlah  visualisasi 

dashboard  yang memudahkan pihak manajemen puskesmas dalam pengambilan 

keputusan, sehingga dalam penerapannya diperlukan sebuah ilmu yang bernama 

Business Intelligence. Dashboard Business intelligence dapat mendukung manajemen 

dalam menganalisis sebab akibat dan menganalisis pola dari data pasien, sehingga dapat 

membantu pihak manajemen puskesmas mengetahui pola persebaran penyakit, 

pemakaian obat dan perkembangan pasien, serta membantu pihak puskesmas dalam 

pengambilan keputusan secara tepat dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditemukan beberapa 

perumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana menghasilkan pola persebaran penyakit, 

pemakaian obat dan perkembangan pasien untuk mendukung pihak puskesmas dalam 

pengambilan keputusan; 2) Bagaimana melakukan visualisasi data pasien dengan 

business intelligence agar mudah dipahami. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 1) 

Membangun sistem business intelligence untuk mengetahui pola persebaran penyakit, 
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pemakaian obat dan perkembangan pasien; 2) Memvisualisasikan data pasien ke dalam 

bentuk dashboard business intelligence. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Kimball Four-Step Methodology yang dikemukakan 

oleh Ralph Kimball. Tahapan dari metode ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemilihan Proses (Choose the process) 

Proses yang dipilih pada penelitian ini adalah data pasien puskesmas Pakan 

Kamis, dengan data yang akan ditangani yaitu data penyakit, data obat dan data 

pasien. 

2) Pemilihan Grain (Choose the grain 

Grain merupakan proses untuk menentukan apa yang digambarkan oleh record 

di dalam tabel fakta. Pada kasus ini grainnya adalah pasien. Dimana subjek 

analisis yang akan digunakan adalah mengetahui pola persebaran penyakit 

berdasarkan waktu, diagnosa dan lokasi persebaran. Mengetahui pola pemakaian 

obat berdasarkan waktu. Dan Mengetahui perkembangan pasien berdasarkan 

waktu, umur dan jenis layanan. 

3) Identifikasi dan penyesuaian dimensi (Identify and conform the dimensions) 

Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dimensi yang berhubungan 

dengan tabel fakta. Dari identifikasi maka dapat ditentukan dimensi-

dimensi yang terlibat. Dari tabel fakta penyakit dimensi yang terlibat 

yaitu dimensi waktu, dimensi lokasi, dimensi umur dan dimensi 

diagnosa. Dari tabel fakta obat dimensi yang terlibat yaitu dimensi 

waktu, dimensi diagnosa dan dimensi terapi. Dari tabel fakta pasien 

dimensi yang terlibat yaitu dimensi waktu, dimensi lokasi dan dimensi 

layanan. 
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4) Pemilihan Fakta (Choose the fact) 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan fakta yang akan digunakan pada tabel 

fakta. Tabel fakta ini berisikan atribut-atribut kunci yang berasal dari tabel dimensi 

yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pemodelan yang digunakan adalah model  

fact constellation  schema.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Halaman antar muka sistem terdiri dari beberapa halaman dan sub-menu yang 

berbeda, secara garis umum halaman antar muka terdiri dari login, home, import file, 

dan dashboard-dashboard. Adapun sistem ini dibangun berbais web, menggunakan 

bahasa pemograman PHP dan framework  Codeigniter. DBMS yang digunakan adalah 

MySQL. Berikut di bawah ini adalah detail dari setiap halaman antar muka. 

1) Halaman Login, halaman ini harus diisi oleh user agar bisa mengakses sistem. 

 

Gambar 1. Halaman Login 

2) Halaman Beranda, setelah berhasil melakukan login, maka akan masuk ke 

halaman beranda atau halaman overview dari dahboard-dashboard yang ada di 

sistem. 
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Gambar 2. Halaman Beranda 

3) Halaman Proses ETL, halaman ini akan melakukan proses import data.  

 

Gambar 3. Halaman Proses ETL 

4) Halaman Dashboard Pasien, halaman ini menampilkan informasi dan grafik 

persebaran pasien. 

 

Gambar 4. Halaman Dashboard Pasien 
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5) Halaman Dashboard Tren Penyakit, halaman ini menampilkan informasi dan 

grafik tren penyakit. 

 

Gambar 5. Halaman Dashboard Tren Penyakit 

6) Halaman Dashboard Pemakaian Obat, halaman ini menampilkan informasi dan 

grafik pemakaian obat. 

 

Gambar 6. Halaman Dashboard Pemakaian Obat 

Pengujian pertama yang dilakukan yaitu pengujian kepuasan pengguna. Pengujian 

ini dilakukan dengan mengisi dokumen User Accceptance Test (UAT) yang diberikan  

kepada manajemen puskesmas Pakan Kamis untuk kepuasan atas sistem yang telah 

dibuat. Untuk hasil kepuasan pihak puskesmas mengisi jawaban dengan jawaban sangat 

setuju (A) dengan bobot nilai 5, setuju (B) dengan bobot nilai 4, cukup setuju (C) 

dengan bobot nilai 3, tidak setuju (D) dengan bobot nilai 2, sangat tidak setuju (E) 

dengan bobot nilai 1. Adapun hasil UAT terdapat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 

Hasil User Acceptance Test 

 

Dari pengujian UAT, dapat dilihat bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan 

bisa diterima oleh pengguna, serta bisa membantu pihak puskesmas dalam 

menampilkan informasi yang dibutuhkan, seperti mengetahui pola perkembangan 

pasien, tren penyakit dan pola pemakaian obat. Dengan adanya sistem ini dapat 

meningkatkan kinerja pihak manajemen puskesmas dalam menganalisis sebab akibat 

dan menganalisis pola dari data pasien, sehingga dapat membantu manajemen 

puskesmas dalam mengambil keputusan terkait pasien. 

Pengujian kedua yaitu pengujian efisiensi kinerja sistem. Pengujian ini dilakukan 

sebanyak 2 kali. Yaitu: 

1) Pengujian efisiensi kinerja sistem pertama 

Pada proses ekstraksi yaitu upload data .xls, sistem mebutuhkan waktu 4 

menit saat data diupload. Data .xls ini mempunyai 4029 baris dan 13 kolom. 

Selanjutnya pada proses transformasi dan loading memakan waktu yang cukup 

lama, yaitu 52 menit. Yang mana 10 menit untuk seleksi data, 2 menit untuk 

pembersihan data dan 40 menit untuk transformasi ke tabel-tabel dimensi dan 

fakta. 
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2) Pengujian efisiensi kinerja sistem kedua 

Pada proses ekstraksi yaitu upload data .xls, sistem mebutuhkan waktu 1 

menit saat data diupload. Data .xls ini mempunyai 150 baris dan 13 kolom. 

Selanjutnya pada proses transformasi dan loading memakan waktu 9 menit 30 

detik. Yang mana 3 menit untuk seleksi data, 30 detik untuk pembersihan data 

dan 6 menit untuk transformasi ke tabel-tabel dimensi dan fakta. 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan dan setelah dilakukan 

pengujian kepuasan kepada pengguna, didapatlah kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1) Sistem dashboard business intelligence untuk visualisasi data pasien ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan pihak puskesmas dan dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Serta dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak 

puskesmas Pakan Kamis mengetahui pola perkembangan pasien, pola 

persebaran penyakit dan pola pemakaian obat dari dashboard yang ditampilkan 

serta dapat membantu pihak puskesmas dalam pengambilan keputusan. 

2) Dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kinerja pihak manajemen 

puskesmas dalam menganalisis data pasien. 

3) Berdasarkan hasil pengujian User Acceptance Test (UAT), menunjukkan hasil 

bahwa 97% sistem yang dibangun telah sesuai dengan yang diharapkan, dimana 

setiap fitur dapat berjalan dengan baik dan sistem yang dibuat dapat diterima 

dengan baik oleh user. 

4) Berdasarkan pengujian efisiensi kinerja sistem, diperoleh hasil bahwa waktu 

yang dibutuhkan untuk melakukan proses ETL tergantung pada jumlah record 

pada data. Semakin besar jumlah record maka akan memakan waktu yang lama, 

dan semakin sedikit jumlah record maka akan memakan waktu yang singkat. 
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Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yaitu mempercepat durasi proses Extraction, Transformation and Loading 

(ETL) dengan cara menerapkan PHP Multidimensional Array Search. 
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Abstract 

The Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of Payakumbuh City Financing Facilitation is a 

microfinance institution that provides and manages assistance in the form of revolving fund loans to 

strengthen business capital for micro-entrepreneurs such as livestock, trade, agriculture and industry. 

Based on information obtained through interviews with the UPTD, there were difficulties in obtaining 

information related to micro-businesses and monitoring customer commitment. Where the data currently 

owned is still managed conventionally so that the UPTD is difficult to obtain information. Therefore, a 

system was created Business Intelligence Dashboard that could assist the UPTD in managing data and 

providing information related to micro-businesses to maximize loan funds so that loans can help improve 

the community's economy. This system is tested using blackbox testing and user acceptance test testing 

(UAT). Based on the blackbox testing that has been done, the system functionality is in accordance with 

user expectations. Meanwhile, based on the user acceptance test (UAT) that has been carried out, it 

shows that 91% of the system that has been built has been accepted by the user and can help the UPTD in 

making decisions..  

Keywords: UPTD Payakumbuh City Financing Facilitation, Loan Data, Business Intelligence. 

Abstrak 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh merupakan suatu 

Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan dan mengelola bantuan berupa pinjaman dana bergulir 

untuk memperkuat modal usaha bagi pelaku usaha mikro seperti peternakan, perdagangan, pertanian dan 

industri. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD, bahwasanya 

terdapat kesulitan dalam memperoleh informasi terkait usaha mikro dan monitoring komitmen nasabah. 

Dimana data yang dimiliki saat ini masih dikelola secara konvensional sehingga pihak UPTD sulit dalam 

memperoleh informasi. Oleh karena itu itu, dibuatlah sistem Dashboard Business Intelligence yang dapat 

membantu pihak UPTD dalam pengelolaan data dan memberikan informasi terkait usaha mikro untuk 

memaksimalkan dana pinjaman agar pinjaman yang diberikan bisa membantu dalam peningkatan 

perekonomian masyarakat. Sistem ini diuji menggunakan pengujian black box testing dan pengujian user 

acceptance test (UAT). Berdasarkan pengujian black box testing yang telah dilakukan bahwa 

fungsionalitas sistem sudah sesuai dengan harapan pengguna. Sedangkan berdasarkan pengujian user 

acceptance test (UAT) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 91% sistem yang telah dibangun sudah 

dapat diterima oleh pengguna dan dapat membantu pihak UPTD dalam melakukan pengambilan 

keputusan.  

Kata Kunci: UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh, Data Pinjaman, Business Intelligence.  
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat demi mendorong perekonomian serta 

terwujudnya stabilitas nasional. Dengan adanya kegiatan UMKM dapat memberikan 

peluang pada masyarakat akan lapangan pekerjaan. Selain itu UMKM juga menjadi 

faktor penentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung usaha 

mikro yang ada, pihak UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Fasilitasi Pembiayaan 

Kota Payakumbuh memberikan sebuah layanan berupa penyaluran Dana Bergulir untuk 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan harapan, dana bergulir yang diberikan bisa 

digunakan untuk pengembangan UMKM dan bisa memperkuat permodalan usaha serta 

untuk memperkuat peran UMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja 

dan pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD, saat ini data pinjaman 

pelaku usaha mikro masih disimpan ke dalam sebuah laporan pencatatan biasa yang 

mana pihak UPTD belum bisa memanfaatkan data yang ada untuk analisa usaha mikro 

dalam memaksimalkan dana pinjaman agar pinjaman yang diberikan bisa meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Hingga saat ini pihak UPTD belum mempunyai tools untuk 

analisa atau memonitoring bagaimana tingkat efektivitas dari pendanaan yang sudah 

diberikan sebagai landasan pendanaan di tahun berikutnya. Hal seperti ini membuat 

pihak UPTD sulit memperoleh informasi terkait pola usaha mikro dan monitoring 

komitmen nasabah karena belum diterapkan business intelligence didalamnya. Sebagai 

contoh, pada tahun sebelumnya pelaku usaha mikro perdagangan tercatat sebagai pelaku 

pinjaman terbanyak, sehingga dari data tersebut pihak UPTD bisa memperoleh 

informasi untuk pencairan dana tahun berikutnya. 

Business Intelligence adalah suatu hubungan secara timbal balik berdasarkan 

fakta-fakta yang mampu memahami suatu permasalahan yang disajikan sedemikian 

rupa agar menjadi landasan dalam mencapai tujuan pengambilan keputusan (Luhn, 

1958). 
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Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dibangun sebuah sistem 

mengenai “Implementasi Dashboard Business Intelligence Untuk Visualisasi Data 

Pinjaman Dana Bergulir”. Dengan adanya sistem ini dapat menjadi solusi dan 

memberikan informasi akan data pinjaman. Sehingga dengan penerapan business 

intelligence dapat membantu pihak UPTD mengetahui pola usaha mikro dan monitoring 

komitmen nasabah yang bisa dijadikan informasi sebagai pendukung dalam 

pengambilan keputusan. 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Dalam penelitian ini studi literatur yang digunakan yaitu dengan membaca buku 

dan jurnal terkait penelitian terdahulu sehingga bisa dijadikan referensi. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak UPTD Fasilitasi Pembiayaan 

Kota Payakumbuh untuk mengetahui permasalahan terkait pengelolaan data pinjaman 

dana bergulir. 

3) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pinjaman didapatkan secara langsung dari Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha (KaSubBag TU). 

4) Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan akan disesuaikan dengan metode pembangunan 

dashboard meliputi perancangan flowchart serta perancangan desain tampilan. 

5) Pengujian dan Analisis 

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing dan 

wawancara yang difokuskan terhadap fungsionalitas sistem terkait kepuasan pengguna. 

Sedangkan analisis dilakukan terhadap output yang dihasilkan oleh sistem. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Arsitektur Sistem  

Cara kerja sistem aktor UPTD akan mengupload sebuah data source yang nantinya 

data tersebut akan disimpan ke dalam data local PHP. Selanjutnya sistem akan 

melakukan proses ETL secara otomatis, hasil dari ETL akan dijadikan sebagai star 

schema dan dimensions untuk proses yang akan dilakukan pada data mart. Setelah 

semua proses selesai akan menghasilkan sebuah visualisasi dashboard yang dapat 

membantu pihak UPTD dalam mengetahui pola usaha mikro dan monitoring komitmen 

nasabah.  

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem 

B. Perancangan Data Warehouse 

Rancangan pada data warehouse terdiri dari beberapa tahapan agar perancangan 

data warehouse menjadi lebih teratur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah four step Kimball, dimana tahapan pada metode ini terdiri dari 4 tahapan dalam 

perancangan data. Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan dalam perancangan 

pembuatan data warehouse. 

1) Memilih Proses Proses (Choose the process) 

Proses yang dipilih dalam membangun dashboard business intelligence ini 

adalah proses pengolahan data pinjaman pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota 

Payakumbuh. 

2) Memilih Grain (Choose the grain) 
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Setelah ditentukan proses, maka tahapan selanjutnya adalah memilih grain. 

Pemilihan grain yaitu menentukan apa yang akan ditampilkan pada tabel fakta. Grain 

dari studi kasus ini adalah pola usaha mikro berdasarkan waktu, alamat, dan bidang 

usaha. Sedangkan monitoring komitmen nasabah berdasarkan bidang usaha, waktu, dan 

keterangan. 

3) Mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi (Identify and conform the 

dimensions) 

Langkah ketiga dalam pembuatan data warehouse adalah mengidentifikasi 

dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Sehingga nantinya akan diperoleh 

dimensi apa saja yang akan digunakan. Untuk pola usaha mikro dengan dimensi lokasi, 

waktu, dan bidang usaha. Sedangkan komitmen monitoring nasabah dengan dimensi 

waktu, bidang usaha, dan keterangan. 

4) Memilih Fakta(Choose the fact) 

Tabel Fakta berisikan atribut dari tabel dimensi yang telah dibuat pada tahap 

ketiga. Pemodelan yang digunakan untuk tabel fakta ini adalah pemodelan star schema. 

 

Gambar 2. Star Schema 

C. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan suatu perancangan sistem yang akan digunakan 

untuk menjelaskan bagaimana kegunaan sistem dari sisi aktor untuk tujuan yang 

spesifik.  
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Gambar 3. Use Case Diagram 

D. Analisis 

Untuk membantu Kabag TU dalam pencairan pinjaman dana bergulir, 

dibutuhkan analisis terkait usaha mikro dan monitoring komitmen nasabah yang 

sebagaimana semenjak UPTD ini berdiri masih dilakukan secara konvensional sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama dan membuat bagian keuangan serta Kabag TU 

sulit dalam mengolah, dan menganalisis data pinjaman. Hal ini menjadi landasan awal 

untuk sistem ini dibangun. Sistem ini dibangun agar memberikan informasi dalam 

bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan dianalisis. 

Berdasarkan proses bisnis UPTD serta data yang dimiliki, maka sistem ini dibangun 

dengan cara kerja mengimport data pinjaman kedalam database pinjaman. Untuk 

pinjaman itu sendiri diberikan target tiap tahunnya per masing-masing usaha mikro 

yang akan dikalkulasikan menggunakan key performance indicator. Dengan adanya 

target ini maka Kabag Tu bisa mengambil keputusan untuk strategi pencairan dana 

tahun berikutnya. 

Data yang telah diimport akan menghasilkan analisis untuk melihat pola usaha 

mikro dengan bantuan filter yang ada pada sistem agar memudahkan pengguna melihat 

visualisasi secara detail. Sedangkan untuk monitoring komitmen nasabah akan 

menghasilkan analisis untuk melihat kualitas pinjaman nasabah masing-masing usaha 

mikro untuk setiap tahunnya.  
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Dengan demikian, dashboard business intelligence ini menyajikan dan memberikan 

informasi berupa summary ringkasan terkait dana pinjaman secara keseluruhan. Dan 

dengan adanya dashboard serta visualisasi yang berisikan grafik dari data pinjaman ini 

akan membantu bagian keuangan dan Kabag TU dalam pengambilan keputusan terkait 

pencairan dana tahun berikutnya. 

E. Hasil Pengujian 

Pengujian dengan metode black box berfokus terhadap fungsionalitas perangkat 

lunak berdasarkan fungsi dan halaman yang tersedia. Pengujian dilaksanakan ketika 

melakukan demo sistem. Adapun hasil dari pengujian black box dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1  Hasil Pengujian Black Box Testing 

  

Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa setiap fitur yang telah diimplementasikan sudah sesuai dengan hasil yang 

diharapkan.  

F. Hasil Penelitian 

Dari tahapan perancangan data warehouse hingga pengujian sistem yang telah 

dilakukan menghasilkan grafik terkait dana pinjaman berdasarkan lokasi, waktu, dan 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

38 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

bidang usaha yang bisa dijadikan pendukung dalam pengambilan keputusan untuk 

pencairan dana tahun berikutnya. 

 

Gambar 4. Visualisasi Usaha Mikro Tahun 2017-2019 

 Berdasarkan hasil penelitian seperti Gambar 4. dengan adanya visualisasi usaha 

mikro ini dapat dilihat bahwa usaha mikro perdagangan dengan status pinjaman 

terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.  

 

Gambar 5. Visualisasi Usaha Mikro  Perdagangan Tahun 2017-2019 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa detail pinjaman usaha mikro perdagangan dari 

tahun 2017 sebesar Rp. 1.604.500.000. Dimana dapat dilihat dari bar chart di atas 

bahwasanya terjadi kenaikan jumlah pinjaman yang signifikan 4x lipat lebih banyak 

dibandingkan tahun 2017 dimana tahun 2018 jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp. 

5.028.366.000. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 masih terjadi peningkatan jumlah 

pinjaman, akan tetapi kenaikan jumlah pinjaman di tahun ini tidak begitu signifikan 

seperti tahun sebelumnya, yang mana jumlah pinjaman pada tahun 2019 sebesar Rp. 
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5.964.500.000. Dengan begitu  untuk anggaran dana tahun 2020 tidak perlu dinaikan 

jumlah pinjamannya, cukup disamakan saja dengan tahun 2019 apakah dana tersebut 

bisa teserap 100% atau tidak. Jika terserap 100% seperti yang terjadi di tahun 2019  

maka dapat dinaikan jumlah pinjamannya untuk tahun selanjutnya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut yaitu : 

a. Dashboard business intelligence yang sudah dibangun sudah diimplementasikan 

oleh pihak UPTD untuk membantu dalam pengambilan kebijakan terkait data 

pinjaman dan dapat meningkatkan kualitas dari UPTD. 

b. Berdasarkan pengujian black box testing yang dilakukan, maka diperoleh hasil 

bahwa fungsionalitas sistem sudah sesuai dengan harapan pengguna. 

c. Berdasarkan pengujian user acceptance test yang dilakukan, maka diperoleh 

hasil bahwa 91% sistem yang sudah dibangun dapat diterima oleh pengguna. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yaitu:  

a. Data yang digunakan tidak hanya data pinjaman saja tetapi juga disesuaikan 

dengan proses bisnis lain yang dijalankan pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan 

Kota Payakumbuh. 

b. Pada proses Extraction, Transform, dan Loading dapat dilakukan dengan lebih 

cepat. 
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Abstract  

Posbindu PTM (integrated non-communicable disease fostered post) is a form of community participation 

in early detection, monitoring and early follow-up of PTM risk factors independently and continuously. 

The target of this program is aimed at all healthy and at-risk communities aged 15 years and over. This 

PTM Posbindu activity is held once a month. For Rokan IV Koto sub-district there are 10 Posbindu 

PTMs. After conducting the survey, the management of Puskesmas Rokan IV Koto has managed patient 

data using excel as a source of annual performance reporting. However, management Puskesmas Rokan 

IV Koto had difficulty getting information from patient data in accordance with the management's wishes. 

What the management of Puskesmas Rokan IV Koto wants is to know the distribution pattern of PTM, 

patients and patients at risk of PTM. The design of this system uses tools including: Framework 

CodeIgniter, PHP as a programming language and MySQL as a DBMS. This system is tested using black 

box testing and user acceptance test (UAT). Based on the user acceptance test (UAT) that has been 

carried out, it shows that 88% of the system that has been built has been accepted by the user and black 

box testing shows that the function has been running 100%. The benefit of this business intelligence 

system is that it is able to assist the head of the puskesmas in making decisions. 

Keywords: Puskesmas Rokan IV Koto, Patient Data, Business Intelligence, MySQL, PHP  

Abstrak  

Posbindu PTM (Posko Terpadu Penyakit Tidak Menular Terpadu) merupakan bentuk partisipasi 

masyarakat dalam deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan 

berkesinambungan. Sasaran program ini ditujukan kepada semua masyarakat sehat dan berisiko yang 

berusia 15 tahun ke atas. Kegiatan PTM Posbindu ini diadakan sebulan sekali. Untuk Kecamatan Rokan 

IV Koto ada 10 PTM Posbindu. Setelah melakukan survei, manajemen Puskesmas Rokan IV Koto telah 

mengelola data pasien dengan menggunakan excel sebagai sumber pelaporan kinerja tahunan. Yang 

diinginkan manajemen Puskesmas Rokan IV Koto adalah mengetahui pola persebaran PTM, pasien dan 

pasien berisiko PTM. Perancangan sistem ini menggunakan alat bantu antara lain: Framework 

CodeIgniter, PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai DBMS. Sistem ini diuji 

menggunakan pengujian black box dan user acceptance test (UAT). Berdasarkan user acceptance test 

(UAT) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 88% sistem yang dibangun telah diterima oleh 

pengguna dan pengujian black box menunjukkan bahwa fungsinya sudah berjalan 100%. Manfaat dari 

sistem business intelligence ini adalah dapat membantu kepala puskesmas dalam mengambil keputusan. 

Kata Kunci: Puskesmas Rokan IV Koto, Data Pasien, Business Intelligence, MySQL, PHP. 
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PENDAHULUAN 

Posbindu PTM (pos binaan terpadu penyakit tidak menular) merupakan wujud 

peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini 

faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Sasaran program ini 

ditujukan kepada seluruh masyarakat sehat dan berisiko yang berusia mulai dari 15 

tahun ke atas (Rahajeng, 2007). Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya 

kesehatan masyarakat (UKM) yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM). 

Kegiatan posbindu PTM ini merupakan kegiatan baru, yang dimulai pada bulan 

Januari tahun 2019, untuk kecamatan Rokan IV Koto ada 10 posbindu PTM. 

Kegiatan posbindu PTM hanya mendeteksi faktor PTM, tidak sampai pada tahap 

pengobatan, bila ditemukan hasil pemeriksaan tidak normal diberi edukasi atau dirujuk 

ke fasilitas kesehatan (puskesmas). Data pasien harus dikelola secara tepat sehingga 

menghasilkan informasi yang digunakan sebagai bukti pelayanan posbindu. 

Dari data yang ada selama tahun 2019 untuk semua posbindu PTM terdapat 3.009 

pasien. Rentang jumlah pasien untuk setiap posbindu PTM setiap bulannya antara 10 

hingga 50 pasien. Karena tidak dapat dipastikan dengan jelas jumlah pasien yang datang 

mengikuti Posbindu PTM. 

Setelah dilakukan survei, terdapat masalah yang dihadapi pihak puskesmas Rokan 

IV Koto. Manajemen puskesmas Rokan IV Koto mengalami kesulitan dalam 

mengetahui pola persebaran PTM, persebaran pasien dan pasien resiko PTM. Karena 

pengelolaan data pasien masih secara manual, yaitu penyimpan data pasien 

menggunakan excel sebagai sumber pelaporan kinerja tahunan. Yang diinginkan oleh 

manajemen puskesmas Rokan IV Koto adalah mengetahui pola persebaran PTM dan 

persebaran pasien yang terdapat di daerah tertentu serta pasien resiko PTM. Ketika 

ditemukan tingkat PTM tinggi dan persebaran pasien disuatu daerah, maka puskesmas 

Rokan IV Koto akan meminta kepada panitia posbindu yang berada di daerah tersebut 

untuk melakukan kegiatan posbindu tambahan diluar jadwal rutin yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Maka daripada itu dibuatlah business intelligence dashboard yang dapat 
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memvisualisasikan data pasien terkait hal tersebut. Business intelligence dashboard 

dapat mendukung manajemen dalam mengevaluasi kinerja, menganalisis sebab akibat, 

dan menganalisis pola dari data pasien sehingga dapat membantu pihak manajemen 

puskesmas dalam mengambil keputusan terkait data pasien. 

Dashboard adalah sebuah sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai 

indikator utama dari aktifitas organisasi secara sekilas. Biasanya dashboard 

menghasilkan model yang digunakan untuk pengembangan dashboard bagi kebutuhan 

monitoring dan evaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Monitoring dan evaluasi kinerja 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa proses 

bisnis yang dijalankannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi 

pengelolaan yang tepat (Hariyanti, Werdiningsih, & Surendro, 2011)  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penerapan Business 

Intelligence Dashboard yang berjudul “Implementasi Business Intelligence Dashboard 

Untuk Visualisasi Data Pasien Posbindu PTM Binaan UPTD Puskesmas Kecamatan 

(Studi Kasus: Posbindu PTM, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu)” dengan 

menggunakan pemodelan start schema disebabkan hanya menggunakan satu tabel fakta 

dan didukung oleh beberapa tabel dimensi. Yang nantinya diharapkan mampu menjadi 

sebuah rancangan dashboard untuk membantu pihak puskesmas dalam mengetahui pola 

persebaran PTM, persebaran pasien dan pasien resiko PTM serta membantu proses 

pengambilan keputusan secara tepat dan efisien terkait data pasien oleh kepala 

puskesmas Rokan IV Koto. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan sistem  ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Pada pembuatan dan penulisan laporan ini studi literature yang dilakukan meliputi 

membaca jurnal, buku, artikel laporan penelitian dan paper penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya sebagai referensi dalam pembuatan laporan ini.  
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2) Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak pemegang program PTM 

Rokan IV Koto untuk mengetahui permasalahan mengenai pengolahan data pasien 

posbindu pada Puskesmas Rokan IV Koto. 

3) Pengumpulan Data 

Data yang di dapatkan berupa data primer, maksudnya adalah data yang di 

dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap pihak pemegang program PTM. 

4) Perancangan Sistem 

Perancangan yang digunakan pada pembuatan sistem ini merujuk pada metode 

pembangunan dashboard. 

5) Pengujian dan Analisa 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan menggunakan metode blackbox testing 

dan wawancara terhadap kepuasan pengguna mengenai fungsionalitas sistem. 

Selanjutnya akan di analisis untuk output yang dihasilkan sistem.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

F. Perancangan Fisik  

Business Intelligence dashboard pada puskesmas Rokan IV Koto hanya dapat 

diakses oleh pengguna jaringan internet lokal di puskesmas Rokan IV Koto. Dapat 

dilihat secara rinci mengenai perancangan fisik tactical dashboard visualisasi data 

pasien puskesmas Rokan IV Koto pada gambar 1 berikut ini: 

 

Gambar 11. Perancangan Fisik 
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Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui bahwa aktor yaitu admin Puskesmas 

Rokan IV Koto bisa mengakses sistem dengan login terlebih dahulu. Selanjutnya aktor 

melakukan import file ke database dan secara otomatis sistem akan melakukan proses 

ETL, setelah itu menyimpan data ke data warehouse dalam bentuk fact table dan 

dimensions serta menampilkan data dalam bentuk dashboard. 

 

G. Perancangan Data Warehouse 

Pada penelitian ini menggunakan metode perancangan data warehouse yaitu 

Kimball Four-Step Methodology yang dikemukakan oleh Ralph Kimball. 

5) Memilih Proses Proses (Choose the process) 

Proses yang dipilih pada penelitian ini adalah upaya meningkatkan kegiatan 

Posbindu PTM Kecamatan Rokan IV Koto dengan mengolah data pasien Posbindu 

PTM.  

6) Memilih Grain (Choose the grain) 

Tahap grain ini dilakukan apabila kita telah menentukan proses. Pemilihan grain 

artinya menentukan secara tepat apa yang akan dipresentasikan oleh record pada 

tabel fakta. Grain pada kasus ini adalah pasien. Dimana subjek analisis yang akan 

digunakan adalah mengetahui persebaran PTM dan pasien resiko PTM. 

7) Mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi (Identify and conform the 

dimensions) 

Pada tahap ketiga dalam pembuatan data warehouse ialah mengidentifikasi dimensi 

yang berhubungan dengan tabel fakta. Setelah dilakukan identifikasi maka dapat 

ditentukan dimensi-dimensi yang terlibat. Dari tabel fakta pasien dimensi yang 

terlibat yaitu dimensi lokasi, domensi waktu, dimensi jenis_kelamin, dimensi PTM, 

dimensi pasien dan dimensi sistol.  

8) Memilih Fakta(Choose the fact) 

Berdasarkan tabel dimensi didapat satu fact table dan memerlukan dimensi yang    

berbeda-beda sehingga digunakanlah pemodelan start schema. 
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Gambar 12. Star Schema 

 

H. Use Case Diagram 

Perancangan yang menjelaskan aktor-aktor yang berperan dalam sistem dan 

kegiatan apa saja yang bisa dilakukannya oleh pengguna sistem. Pada sistem ini 

terdapat dua aktor yaitu admin dan manajemen puskesmas. Pada gambar 3 berikut ini 

merupakan Use Case Diagram dari sistem. 

 

Gambar 13. Use Case Diagram 

I. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu serta kegunaan  berbeda. 

5) Halaman Dashboard 

Tampilan halaman Dashboard merupakan halaman yang muncul ketika user telah 

melakukan login, Pada halaman dashboard user bisa melihat top 3 chart dari seluruh 

grafik yang ada disistem  seperti Gambar 4.  
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Gambar 14. Halaman Dashboard 

6) Halaman Upload Data  

Halaman upload data adalah halaman yang digunakan untuk melakukan upload 

dan proses ETL dari data dengan format xlsx, xls dan csv serta langsung di transform ke 

masing-masing dimensi pada fact table. Proses upload dan ETL memakan waktu 25 

detik dengan jumlah kunjungan 300 pasien  atau lebih tergantung jumlah data yang di 

upload. 

 

Gambar 5. Halaman upload data  

7) Halaman Key Peformance 

Pada halaman KPI ini menampilkan grafik pengunjung posbindu PTM untuk 

setiap bulannya pada tahun 2019. Yang mana nantinya halaman ini akan menampilkan 

bukti dari capaian pengunjung  posbindu pada tahun 2019 yang nantinya dijadikan 

sebagai pedoman untuk tahun selanjutnya. 
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Gambar 6. Grafik key peformance  

J. Hasil Pengujian  

Pada metode pengujian User Acceptance Testing pengujian ini dilakukan 

langsung pada Puskesmas Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, dimana sistem  yang 

dibuat diimplementasikan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna. 

 

Gambar 7. Hasil pengujian user acceptance test 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Sistem yang dibangun dapat mempermudah pencarian data yang diinginkan oleh 

pihak puskesmas berdasarkan pola persebaran. 

b. Berdasarkan pengujian user acceptance test, diperoleh hasil bahwa 88% sistem 

yang sudah dibangun dapat diterima oleh pengguna. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yaitu:  

a. Pengambilan data yang masih menggunakan upload file dapat dibuat otomatis 

langsung dari database dengan menyediakan sistem transaksional, seperti 
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menggunakan API atau teknik lainya. 

b. Pada proses Extraction, Transformation, dan Loading dapat dilakukan dengan 

lebih cepat. 
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Abstract 

The purpose of this research is to implement a Raspberry Pi server-based Voice over Internet Protocol 

(VoIP) service in a small office using the G.711, G.722 and Opus codecs where these codecs do not have 

a license (free) and have been integrated in various softphones and to see the sound quality resulting 

from the communication carried out and to see the quality, voice compression (codec) which is the most 

appropriate / stable on the Wireless LAN network. In testing this VoIP network using G.722, G.711, and 

Opus audio codecs based on signal strength (RSSI) on the Wireless LAN network as data to be analyzed 

using the MOS E-Model ITU-T G.107 method. Call testing is done 10 times on each codec. The average 

delay is 20,507 ms for the G.722 codec, 20,435 ms for the G.711 codec and 20,492 ms for the Opus 

codec. The average packet loss was 0.711% for G.722 codec, 0.870% for G.711 codec and 1.427% for 

Opus codec. Based on the results of calculations using the E-Model ITU-T G.107 MOS method, the 

average yield is 4,155 for the G.722 codec, 4,133 for the G.711 codec and 4.059 for the Opus codec. 

Based on the results of calculations using the MOS E-Model method, it is generally found that the G.722 

codec has better quality than the three codecs tested, because it is more resistant to packet loss based on 

signal strength (RSSI) received by each client so that the R Factor conversion to MOS yields the highest 

average MOS value. 

Keywords: Voice over Internet Protocol (VoIP), Raspberry Pi, MOS E-Model, ITU-T G.107. 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan performansi codec G.711, G.722, dan 

Opus pada implementasi layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) berbasis raspberry pi di sebuah 

kantor berskala kecil. Dalam pengujian jaringan VoIP ini menggunakan codec audio G.722, G.711, dan 

Opus berdasarkan kekuatan sinyal (RSSI) pada jaringan Wireless LAN sebagai data yang akan dianalisis 

menggunakan metode MOS E-Model ITU-T G.107. Pengujian panggilan dilakukan sebanyak 10 kali 

pada masing-masing codec. Rata-rata delay 20,507 ms untuk codec G.722, 20,435 ms codec G.711 dan 

20,492 ms codec Opus. Rata-rata packet loss 0,711% untuk codec G.722, 0,870% codec G.711 dan 

1,427% codec Opus. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode E-Model ITU-T G.107 rata-rata MOS 

yang dihasilkan 4,155 untuk codec G.722, 4,133 codec G.711 dan 4,059 untuk codec Opus. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan metode MOS E-Model secara umum didapatkan bahwa codec G.722 

memiliki kualitas lebih baik dari ketiga codec yang diuji, dikarenakan lebih tahan terhadap packet loss 

berdasarkan kekuatan sinyal (RSSI) yang diterima oleh masing-masing client sehingga konversi R Factor 

ke MOS menghasilkan nilai rata-rata MOS tertinggi. 

Kata Kunci: Voice over Internet Protocol (VoIP), Raspberry Pi, MOS E-Model, ITU-T G.107 

mailto:ariep@jgu.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dengan perkembangan perusahaan yang pesat komunikasi menjadi salah satu 

kebutuhan bagi CV. Sumber Raya Berkah karena komunikasi digunakan untuk 

menyampaikan data/informasi antar karyawan. Penggunaan VoIP tentu sangat 

menguntungkan bagi perusahaan karena VoIP dapat diimplementasikan dengan 

memanfaatkan infrastruktur media jaringan lokal atau jaringan global (internet) yang 

sudah ada (Eldad Israel, 2010; Ariep Jaenul et al., 2019; Kurniawan et al., 2016; 

Wahyu, 2017), dan juga dapat dikembangkan secara mandiri, jadi memungkinkan 

penghematan biaya karena tidak perlu membangun infrastruktur jaringan baru (Aminoto 

et al., 2017; Hamidi et al., 2018; Rojas et al., 2018). 

Teknologi VoIP mulai banyak dikembangkan pada Raspberry Pi (komputer 

berukuran mini) (Dwiyatno & Nugraheni, 2019; Najihi et al., 2016). Efisiensi daya dan 

biaya listrik menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan server (P & Jayanthy, 2018; 

Pangestu et al., 2021) Dibandingkan dengan komputer, Raspberry Pi memiliki 

kelebihan yaitu bentuknya yang berukuran kecil sehingga mudah untuk dibawa dan 

daya maksimal hanya 5 Watt (Raspberry Pi tipe B)(Setiawan et al., 2020; Yusro et al., 

2021). 

Proses pemilihan codec yang tepat pada implementasi VoIP merupakan salah satu 

hal yang menentukan dalam pencapaian kualitas komunikasi (Gupta et al., 2019).  Pada 

dasarnya codec adalah sebuah algoritma untuk mengubah sinyal suara (analog) menjadi 

data (Chhabra & Singh, 2015; A. Jaenul et al., 2018). Codec yang digunakan pada 

penelitian ini adalah G.722, G.711 dan Opus. Ketiga codec ini bersifat open source dan 

paling banyak digunakan dalam jaringan VoIP (Jokisch et al., 2016). Perbedaan paling 

mendasar diantara ketiga codec adalah pada bit rate dan algoritma yang digunakan, 

tentu saja kepekaan terhadap kondisi jaringan akan berbeda pada masing-masing codec. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perlu diimplementasikan VoIP berbasis 

Raspberry Pi server pada jaringan Wireless LAN di kantor CV. Sumber Raya Berkah 

yang dapat menunjang dan memudahkan komunikasi antar karyawan dengan kualitas 

yang baik. Kemudian dilakukan perhitungan parameter MOS menggunakan metode E-
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Model ITU-T G.107 untuk mengetahui performansi ketiga codec G.722, G.711 dan 

Opus yang diimplementasikan pada layanan VoIP di kantor CV. Sumber Raya Berkah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dengan menggunakan metode komparatif yang digunakan untuk 

mengetahui perbandingan unjuk kerja jaringan VoIP menggunakan codec G.722, G.711, 

dan Opus (Al-yousif et al., 2021; A. Jaenul et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, 

dalam penelitian ini ditetapkan dua tipe variabel yang akan diukur dalam penelitian, 

dalam hal ini adalah delay dan packet loss. Variabel kedua adalah independent variable 

yang merupakan variabel yang mempengaruhi dependent variable. Pada dependent 

variable kualitas dalam jaringan VoIP secara objektif ditentukan oleh elemen kunci 

berupa delay dan packet loss. Sementara dalam penelitian ini ditetapkan independent 

variable berupa kekuatan sinyal (RSSI) yang diterima oleh masing-masing client. 

Penelitian ini menggunakan jaringan lokal untuk membangun jaringan komunikasi 

VoIP dengan dilakukan secara nirkabel melalui Wireless Local Area Network (WLAN) 

yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini. 

 

Gambar 15. Topologi Jaringan VoIP 
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Topologi jaringan untuk membangun sebuah komunikasi VoIP disusun oleh 

beberapa perangkat seperti Server yang menggunakan sebuah mini–PC Raspberry Pi 

Model B+ yang telah terinstall sistem operasi RasPBX di SDCard sebagai sistem untuk 

Rapsberry PI. Lalu untuk menghubungkan server dan client secara nirkabel dibutuhkan 

access point. Dan dibutuhkannya perangkan client untuk meminta suatu layanan 

tertentu kepada server. 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 skenario. Skenario 

pertama dilakukan dengan melakukan test call terhadap 3 kompresi suara (Codec) yang 

digunakan G.722, G.711, dan Opus. Pengujian pada skenario 2 dilakukan dengan 

mencari nilai delay dan packet loss sehingga nilai Id dan nilai Ief diperoleh. Setiap 

pasangan klien diarahkan untuk menggunakan ketiga codec yang diimplementasikan 

yaitu, G.722, G.711 dan Opus secara bergantian. Setiap codec dicoba di berbagai 

ruangan/titik jarak yang berbeda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil penelitian akan dipaparkan mengenai hasil pengujian dan perhitungan 

parameter Delay, Packet Loss dan Mean Opinion Score (MOS) menggunakan metode 

E-Model ITU-T G.107 berdasarkan tingkat kekuatan sinyal RSSI (Received Signal 

Strength indicator) yang telah di tentukan di beberapa titik pada layanan VoIP yang 

diimplementasikan di sebuah kantor berskala kecil.  

1) Delay 

 

Gambar 16. Grafik Pengaruh Codec Terhadap Delay 
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Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai delay yang terjadi selama proses 

panggilan suara dari ketiga codec G.722, G.711 dan Opus yang digunakan 

menghasilkan rentang delay 20,057 ms sampai dengan 21,494 ms dimana berdasarkan 

ITU-T G.114 kualitasnya ketiganya dikategorikan “baik”. Pada pengujian parameter 

delay, rata-rata delay terbesar terjadi pada saat pengujian ke-8 yang dihasilkan oleh 

codec Opus dengan nilai 21,494 ms dimana kekuatan sinyal yang diterima oleh client 8 

bernilai -91 dBm menunjukkan bahwa semakin tinggi RSSI maka delay semakin besar. 

Sedangkan rata-rata delay terkecil didapatkan pada saat pengujian ke-1 yang juga 

dihasilkan oleh codec Opus dengan nilai 20,057 ms dimana kekuatan sinyal yang 

diterima oleh client 1 bernilai -63 dBm. Dapat dikatakan codec opus memiliki nilai 

delay yang baik jika jarak antar client dengan access point berada berdekatan atau 

sinyal yang diterima oleh client kuat. 

   Secara umum dapat diketahui bahwa parameter kekuatan recived signal strength 

indication (RSSI) digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya sinyal 

frekuensi access point yang diterima masing-masing client dapat mempengaruhi nilai 

parameter delay. Dari hasil pengujian semakin tinggi (RSSI) maka semakin tinggi nilai 

delay yang dihasilkan pada panggilan VoIP dengan jaringan Wireless LAN, begitu pula 

sebaliknya. Penentuan codec yang akan digunakan dapat menggunakan acuan nilai 

delay. Delay akan menaikkan nilai variabel Id pada E-Model dan otomatis semakin 

besar delay, maka akan mengakibatkan turunnya nilai Faktor R dan menurunkan nilai 

MOS sehingga dapat dikatakan kualitas suara akan semakin buruk. 

2) Packet Loss 

 

Gambar 17. Grafik Pengaruh Codec Terhadap Packet Loss 
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 Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai packet loss yang terjadi selama proses 

panggilan suara pada semua pengujian dari ketiga codec G.722, G.711 dan Opus yang 

digunakan menghasilkan rentang nilai packet loss 0,035% sampai dengan 4,278% 

dimana berdasarkan ITU-T G.114 secara keseluruhan kualitasnya ketiganya 

dikategorikan “cukup”. 

   Untuk nilai packet loss tertinggi sebesar 4,278% dimiliki oleh codec Opus pada 

pengujian ke-8 dimana kekuatan sinyal yang diterima oleh client 8 bernilai -91 dBm 

namun berdasarkan ITU-T G.114 kualitasnya masih dikategorikan “cukup”. Hal ini 

disebabkan jarak client yang lebih jauh dari access point menghasilkan nilai packet loss 

yang lebih buruk. Sedangkan nilai packet loss terendah sebesar 0,035% dimiliki oleh 

codec G.722 pada pengujian ke-1 dimana kekuatan sinyal yang diterima oleh client 1 

bernilai -63 dBm berdasarkan ITU-T G.114 kualitasnya dikategorikan “baik”. Dapat 

dikatakan bahwa codec G.722 lebih tahan terhadap packet loss di berbagai kondisi. 

   Dengan begitu, jarak jangkauan terdekat sampai terjauh antar client dengan 

access point sangat mempengaruhi packet loss. Dari hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi RSSI yang diterima masing-masing client, maka 

kualitas suara semakin buruk dan packet loss semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

   Penentuan codec yang akan digunakan dapat menggunakan acuan nilai packet 

loss. Packet loss akan menaikkan nilai variabel Ief pada E-Model dan otomatis semakin 

besar packet loss, maka akan mengakibatkan turunnya nilai Faktor R dan menurunkan 

nilai MOS sehingga dapat dikatakan kualitas suara akan semakin buruk. 

3) Mean Opinion Score (MOS) 

 

Gambar 18. Grafik Pengaruh Codec Terhadap Nilai MOS 
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Dari Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa kualitas komunikasi layanan VoIP cukup 

dipengaruhi oleh codec yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa masing-masing 

codec mempunyai kualitas suara yang berbeda. Masing-masing codec mempunyai 

beberapa variabel yang berperan menentukan nilai MOS yaitu: RSSI, Id, H, Ief dan R. 

Variabel yang dipertimbangkan dalam layanan VoIP adalah Id dan Ief yang dipengaruhi 

oleh variable bebas yaitu kekuatan sinyal (RSSI) yang diterima oleh masing-masing 

client. 

Dilihat dari grafik nilai MOS rata-rata hasil konversi nilai R faktor, nilai tertinggi 

diraih oleh codec G.722, G.711 lalu diikuti Opus berdasarkan rekomendasi ITU-T P.800 

semakin besar angka MOS maka semakin bagus kualitas transmisi yang dihasilkan. 

Codec G.722 memiliki nilai rata-rata packet loss lebih rendah dari 10 kali pengujian 

berdasarkan RSSI yang diterima oleh masing-masing client sehingga berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan metode E-Model ITU-T G.107 faktor penurunan kualitas 

nilai Ief yang dihasilkan lebih kecil maka hasil konversi R faktor ke nilai MOS 

menghasilkan nilai rata-rata MOS yang lebih tinggi, walaupun rata-rata delay yang 

dihasilkan berada diurutan ketiga, namun faktor penurunan kualitas nilai Id tidak terlalu 

berpengaruh menurunkan nilai R, karena variabel H yang merupakan fungsi Heavyside 

bernilai 0. 

Sedangkan codec G.711 dan Opus menghasilkan nilai rata-rata yang masih 

dikategorikan baik berdasarkan standar ITU-T P.800 untuk diimplementasikan pada 

kondisi tertentu yaitu sinyal yang diterima oleh client kuat atau jika jarak jangkauan 

client berada berdekatan dari access point pada layanan komunikasi VoIP menggunakan 

jaringan Wireless LAN. 

SIMPULAN  

Dari 10 kali pengujian dengan menggunakan codec G.722, G.711 dan Opus pada 

kekuatan sinyal (RSSI) yang berbeda pada masing-masing client, yang mana 

terdapatnya hubungan antara parameter delay dan packet loss terhadap kekuatan sinyal 

yang diterima, terlihat codec G.722 memiliki kualitas suara yang paling bagus dengan 

nilai rata-rata MOS yaitu 4,155 sedangkan codec G.711 dan codec opus menghasilkan 
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nilai MOS yang juga baik menurut standar ITU-T P.800. Secara keseluruhan terlihat 

bahwa codec G.722 dan codec G.711 tidak terlalu signifikan hanya berbeda 0.02 skala 

MOS saja, namun codec G.722 memiliki nilai rata-rata packet loss lebih kecil 

dibandingkan codec yang lainnya, sehingga berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan metode E-Model ITU-T G.107 faktor penurunan kualitas nilai Ief yang 

dihasilkan lebih kecil maka hasil konversi R faktor ke nilai MOS menghasilkan nilai 

rata-rata MOS yang lebih tinggi. 

Berdasarkan analisis dan implementasi yang telah dilakukan di atas, terdapat 

beberapa saran antara lain : 

1. Perlu ditambahkannya alat penguat sinyal/repeater untuk skala jaringan yang 

lebih luas, sehingga tidak mengalami kekurangan kekuatan sinyal di beberapa 

titik pengguna. 

2. Codec opus lebih tepat digunakan pada rentang kuat sinyal sampai dengan -70 

dBm, dimana semakin nilainya mendekati positif maka semakin besar kuat 

sinyalnya.  

3. Hasil uji perfomansi ketiga codec yang diimplementasikan akan lebih baik jika 

ditambahkan perbandingan hasil pengukuran dengan menggunakan Network 

Analyzer yang berbeda–beda seperti Wireshark dengan VQ Manager. 
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Abstract 

Pekanbaru Teladan Insan School is an educational institution engaged in the service sector. In managing 

and recording the school finances, the treasurer makes use of spreadsheets and books in recording 

transactions that are classified as simple. The results of interviews with the school treasurer, financial 

records are still made manually and in finding the required transaction history data, the treasurer needs 

to look for the financial reports that have been archived, as a result the financial reports to be submitted 

to the head of the Foundation need to be corrected because there are errors in the calculations and the 

time for submitting financial statements takes 1-3 working days. The solution to the existing problems is 

to build an accounting information system that replaces the manual process. The “Website-Based 

Accounting Information System” for the Pekanbaru School of Exemplary People is designed to assist the 

school treasurer in handling the recording of routine transactions which include income, school 

expenses, and others. The results of transactions carried out by the treasurer will be directly evaluated by 

the head of the Foundation through the system. Based on the tests that have been done using the Test 

Case from Black Box Testing, the results are 100% by testing 44 items. The results of the test of 

accounting experts, namely PCR lecturer Fifitri Ali, S.S.T., M.Sc, that the system has met accounting 

standards in the service sector. 

Keywords: Accounting Information System, Database, Website, Test Case, Black Box. 

Abstrak 

Sekolah Insan Teladan Pekanbaru merupakan institusi pendidikan yang bergerak di bidang jasa. Dalam 

mengelola dan melakukan pencatatan keuangan sekolah tersebut, bendahara memanfaatkan spreadsheet 

dan buku dalam melakukan pencatatan transaksi yang tergolong masih sederhana. Hasil wawancara 

dengan bendahara sekolah, pencatatan keuangan masih dibuat dengan cara manual dan dalam mencari 

data histori transaksi yang diperlukan, bendahara perlu mencari kembali laporan keuangan yang sudah 

diarsipkan. Solusi dari permasalahan yang ada dibangun sebuah sistem informasi akuntansi yang 

menggantikan proses manual tersebut. “Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website” tersebut dirancang 

untuk membantu pekerjaan bendahara sekolah dalam menangani pencatatan transaksi rutin yang meliputi 

pendapatan, pengeluaran sekolah, dan lainnya. Hasil transaksi dengan adanya sistem, laporan keuangan 

menjadi otomatis setelah transaksi dilakukan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan Test Case dari Black Box Testing pengujian sebanyak 44 butir dan dilakukan sebanyak 4 

kali untuk mendapatkan hasil pengujian sesuai diharapkan. Hasil dari pengujian pakar akuntansi yaitu 

dosen PCR Fifitri Ali, S.S.T., M.Sc bahwa sistem tersebut sudah memenuhi standar akuntansi di bidang 

jasa. Hasil dari interaksi kepala yayasan dan bendahara dengan sistem beberapa kali, Bendahara dapat 

melakukan pencatatan, pencarian dan pelaporan data transaksi keuangan secara periodik. Transaksi yang 

dilakukan oleh bendahara SD dan bendahara SMP terintegrasi satu sama lain dengan adanya sistem dan 

dapat dipantau secara langsung oleh Yayasan. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Basis Data, Website, Test Case, Black Box. 
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PENDAHULUAN 

Pada era saat ini kemajuan teknologi komputer telah meningkatkan penggunaan 

komputer sebagai alat untuk mengolah dan menyimpan informasi. Teknologi tersebut 

biasanya berupa sistem informasi yang digunakan untuk membantu mengelola 

keuangan mulai dari industri, bisnis dan lainnya salah satunya adalah sektor pendidikan. 

Pendidikan memerlukan peran teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data 

dalam jumlah besar yang memiliki tingkat ketepatan dan akurasi yang tinggi dalam 

menghasilkan laporan. Kemampuan komputer ini yang menyebabkan munculnya 

berbagai macam sistem informasi, yang salah satunya adalah sistem infomasi akuntansi.     

Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data-data berupa transaksi-transaksi 

yang terjadi di perusahaan seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi 

pengeluaran kas maupun transaksi penerimaan kas. Transaksi-transaksi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai data mentah yang belum diproses. Sistem informasi akuntansi 

juga akan memproses data berupa transaksi-transaksi yang nantinya akan menghasilkan 

informasi laporan keuangan, terutama di sektor pendidikan sangat diperlukan sebuah 

sistem akuntansi untuk mendukung operasional pada sekolah-sekolah, sehingga 

keuangan pada sekolah dapat dimanajemen dengan baik. 

Sekolah Insan Teladan Pekanbaru menangani pencatatan transaksi keuangan seperti 

pembayaran spp, uang baju, uang gedung, uang eskul, infak sekolah, dan lainnya secara 

periodik baik harian, bulanan, dan tahunan. Pada saat ini pembuatan laporan keuangan 

di Sekolah Insan Teladan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan 

spreadsheet belum ada sistem khusus yang menangani proses pengolahan data mentah 

menjadi laporan tersebut. Laporan keuangan yang telah diolah bendahara sekolah akan 

diserahkan kepada Yayasan sekolah secara periodik meliputi harian, bulanan, dan 

tahunan sebagai bahan evaluasi kepala Yayasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi keuangan sekolah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan 

sekolah. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara masih menggunakan buku besar dan 

rekap transaksi yang harus dicatat setiap penggajian karyawan, pembelian peralatan, 

infak, spp, dan lain-lainnya. Dibutuhkan juga integrasi antar sistem gaji karyawan dan 
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sistem akuntansi agar berkesinambungan dalam menangani gaji karyawan yang dikelola 

oleh bendahara dan pihak yayasan. Setelah dilakukan proses wawancara, bendahara 

sekolah memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembuatan laporan keuangan 

karena harus menghitung pengeluaran dan pemasukan secara manual menggunakan 

rumus pada spreadsheet dan calculator yang memungkinkan terjadinya kesalahan, 

Tidak hanya itu membuat laporan keuangan periode bulanan dan tahunan masih 

tergolong kurang efektif karena bendahara harus memeriksa data history transaksi 

yang telah berlalu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi 

yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website pada 

Sekolah Insan Teladan Pekanbaru”. Sistem ini akan dirancang berbasis web sehingga 

dapat diakses dimanapun oleh user yang menggunakan sistem tersebut menggunakan 

jaringan local. Diharapkan dengan adanya sistem informasi akuntansi ini pengelolaan 

data mentah, pencatatan, pembukuan dan pelaporan yang masih dilakukan secara 

manual dapat terkomputerisasi dan membantu Sekolah Insan Teladan dalam 

pembuatan laporan dan mendukung dalam mengevaluasi keuangan sekolah dengan 

baik. 
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METODE PENELITIAN 

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan membaca dan mempelajari jurnal, dan paper penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pengerjaan proyek akhir 

tersebut. 

2) Pengumpulan Data 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait akuntansi pada 

sekolah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara. 

3) Perancangan 

Meliputi blok diagram, Use Case Diagram, Scenario use case, Sequence 

diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), dan desain 

interface. 

4) Implementasi 

Dalam implementasi penelitian ini, yaitu menggunakan Bahasa pemrograman 

PHP Framework Codeigniter, serta MySQL sebagai DBMS-nya. 

5) Pengujian 

Pengujian dilakukan menggunakan black box testing dan pengujian expert. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Arsitektur Sistem 

Pada gambar 1 merupakan gambar arsitektur sistem yang menggambarkan dua 

role user yang dapat mengakses langsung sistem informasi akuntasi sekolah yaitu 

bendahara dan kepala yayasan, dan juga dapat mengakses database melalui sistem 

informasi akuntansi. Setiap user dapat mengakses sistem dengan peran nya masing-

masing untuk mendapatkan informasi melalui sistem SIA. 

Gambar 1. Arsitektur Sistem 

B. Blok Diagram 

Pada gambar 2, Blok diagram merupakan suatu pernyataan gambar yang ringkas 

yang memiliki arti dari masukan dan keluaran dari suatu sistem. Gambar 2 merupakan 

blok diagram sebuah sistem informasi akuntansi pada Sekolah Insan Teladan Pekanbaru 

yang menjelaskan bahwa sistem mempunyai tiga kategori yaitu input, proses, dan 

output. 

 

Gambar 2. Blok Diagram 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

66 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

C. Use Case Diagram 

Berikut merupakan use case diagram yang berisi fitur apa saja yang dapat diakses 

oleh penguna sistem. Use Case Diagram ditunjukkan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Use Case Diagram 

D. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-menu dan 

kegunaan yang berbeda. 

1) Halaman Laporan Keuangan 

Gambar 4 merupakan halaman laporan keuangan buku besar, sistem dapat 

menampilkan laporan keuangan seperti jurnal, neraca, laba rugi, perubahan 

modal, buku besar, dan arus kas. 

 

Gambar 4. Buku Besar 

2) Hasil Cetak Laporan Menggunakan Spreadsheet 

Pada Gambar 5 merupakan tampilan hasil cetak laporan arus kas melalui 

spreadsheet yang dapat diunduh oleh user pada halaman laporan keuangan. 
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Gambar 5. Cetak Laporan Arus Kas 

E. Hasil Pengujian 

1. Pengujian Blackbox 

Pengujian test case dari black box testing yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan hasil keseluruhan fungsional dari sistem berjalan baik. Butir-butir uji 

sebanyak 44 butir uji yang telah dilakukan oleh peneliti. Dari 44 butir uji test 

case yang dilakukan, dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 

Gambar 6 Hasil Pengujian Test Case 

2. Pengujian Expert 

Untuk menghasilkan informasi serta laporan keuangan yang akurat, penulis 

melakukan validasi dengan ahli akuntansi. Ahli akuntansi bernama Fifitri Ali, 

S.S.T., M.Sc. selaku dosen akuntansi di Politeknik Caltex Riau. Dan hasil 

pengujian ini,. Hasil pengujian expert dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7 Hasil Pengujian Expert 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari proyek akhir ini adalah : 

1. Sistem informasi akuntansi yang dibangun membantu pihak Sekolah Insan 

Teladan untuk melakukan pencatatan segala transaksi, jurnal, dan laporan 

keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan modal, laporan neraca saldo, 

neraca, dan arus kas. 

2. Sistem informasi akuntansi yang dibangun membantu bendahara sekolah 

dalam melakukan pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar serta 

pelaporan sesuai kebutuhan yang diharapkan. 

3. Sistem informasi akuntansi berjalan baik dari segi fungsionalitas dan sudah 

sesuai dengan harapan Sekolah Insan Teladan. 

2. Saran 

Pengembangan selanjutnya untuk sistem tersebut adalah ada beberapa saran 

yang diberikan yaitu menambahkan fitur grafik. Selanjutnya diharapkan untuk 

pencatatan transaksi dan pelaporan dapat dikelola sebaik mungkin agar data 

dapat dipantau perkembangannya. 
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Abstract 

Sponsorship is a form of material or financial support by a sponsor of an organization or event. 

However, based on the results of questionnaires that have been distributed to 332 respondents who are 

members of event organizers, organizations, UKM (Student Activity Units), HIMA (Student Associations), 

and Communities. 87.2% stated that it was difficult to get event sponsors. This is due to the long 

sponsorship application process, the lack of information about the form of sponsorship provided by the 

sponsoring provider. Meanwhile, according to sponsor providers, the problem is the difficulty of getting 

information on activities that match the needs of sponsoring providers. Therefore, with the Design and 

Build of a Website-Based Sponsorship Platform using the Prototyping Methodology that can connect 

event organizers in applying for sponsorship of their events to sponsor providers. On the other hand, 

sponsor providers can also choose events that match the needs of sponsors in expanding the product 

brand. This system is designed using CodeIgniter Framework, PHP programming language and MYSQL 

as its DBMS. After usability testing was carried out, there were 4 candidates for event organizers and 4 

candidates for sponsoring providers who often collaborated with sponsorship, the results showed that 

93.5% of users strongly agreed that this system was built.  

Keywords: Sponsorship, Organizations, Sponsor Providers, Events 

Abstrak 

Sponsorship ialah suatu bentuk dukungan materi ataupun finansial oleh suatu penyedia sponsor terhadap 

organisasi, atau acara. Namun pada kenyataan nya berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan ke 

332 responden yang tergabung dalam penyelenggara acara, organisasi, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), 

HIMA (Himpunan Mahasiswa), dan Komunitas. Sebesar 87,2% menyatakan kesulitan untuk 

mendapatkan sponsor kegiatan. Hal ini disebabkan karena proses permohonan sponsorship yang lama, 

kurangnya informasi tentang bentuk sponsor yang diberikan penyedia sponsor. Sedangkan menurut 

penyedia sponsor, masalahnya yaitu kesulitan mendapatkan informasi kegiatan yang sesuai dengan 

kebutuhan penyedia sponsor. Oleh karena itu, dengan adanya Rancang Bangun Platform Sponsorship 

Berbasis Website menggunakan Metodologi Prototyping yang dapat menghubungkan penyelenggara 

acara dalam mengajukan sponsorship acaranya ke penyedia sponsor. Begitu sebaliknya penyedia sponsor 

juga bisa memilih acara yang sesuai kebutuhan penyedia sponsor dalam perluasan brand produk. Sistem 

ini dirancang menggunakan Framework CodeIgniter, bahasa pemrograman PHP dan MYSQL sebagai 

DBMS nya. Setelah dilakukan pengujian usability testing terdapat 4 kandidat penyelenggara acara dan 4 

kandidat penyedia sponsor yang sering melakukan kerja sama sponsorship, didapatkan hasil 93,5% 

pengguna sangat setuju sistem ini dibangun. 

Kata kunci: Sponsorship, Organisasi, Penyedia Sponsor, Acara 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan sponsorship sudah umum dilakukan khususnya pada kalangan 

organisasi/komunitas yang akan menyelenggarakan suatu acara. Kegiatan sponsorship 

sangat menunjang kesuksesan acara tersebut. Selain itu kegiatan sponsorship ini juga 

sangat berarti untuk suatu penyedia sponsor (UMKM / perusahaan) yang ingin 

mengenalkan merek atau mengangkat nama perusahaannya.  

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan ke 332 responden yang tergabung dalam 

organisasi (penyelenggara acara) UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), HIMA (Himpunan 

Mahasiswa), Komunitas pasar modal, IASS, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), FPM 

Bengkulu, PIK R, Sanggar Galah Gemilang, EEC, KOPMA, FMEI. Sebesar 87,2% 

menyatakan kesulitan untuk mendapatkan sponsor kegiatan. Hal ini disebabkan proses 

permohonan sponsorship yang lama, kurang nya informasi tentang bentuk sponsor yang 

diberikan oleh beberapa penyedia sponsor, kurang nya informasi seputar penyedia 

sponsor, dan besarnya biaya percetakan proposal sponsorship yang akan diajukan ke 

beberapa penyedia sponsor. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia sponsor PT 

Daka Teknologi Inovasi (Codora), PT IDCloudhost, Green Smoothie Pekanbaru 

menyatakan bahwa penyedia sponsor merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi 

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan promosi perusahaan, dan sulitnya mengetahui 

estimasi target peserta yang ada. 

Oleh karena itu, guna membantu organisasi (penyelenggara acara) dan penyedia 

sponsor dapat saling berhubungan, maka muncul gagasan untuk membangun platform 

sponsorship yang dapat membantu proses kerja sama sponsorship menggunakan 

metodologi prototyping, metodologi ini memiliki karakteristik yang mampu melakukan 

pendekatan terhadap user, karena adanya komunikasi terlebih dahulu antara pengguna 

dengan pengembang perangkat lunak mengenai spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga 

perangkat lunak yang dikembangkan dapat diterima oleh pengguna serta penerapan 

menjadi lebih mudah karena pengguna mengetahui apa yang diharapkannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibuat suatu platform sponsorship berbasis 

web menggunakan metodologi prototyping. Sistem ini dibuat berbasis web agar 
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organisasi (penyelenggara acara) dan penyedia sponsor dapat mengaksesnya dengan 

mudah tanpa harus menginstall pada komputer atau laptop dan platform sponsorship ini 

akan berjalan secara real-time. 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku jurnal, dan 

paper penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan 

proyek akhir ini. 

2) Pengumpulan data dan informasi  

Pengumpulan data dan informasi bertujuan untuk mengumpulkan data-data 

yang akan berperan aktif dalam pembangunan sistem informasi. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data membangun sistem informasi ini adalah 

metode wawancara, pertanyaan online. 

3) Perancangan 

Meliputi perancangan use case diagram, skenario use case, entity relational 

diagram. 

4) Implementasi 

Platform berbasis website menggunakan Framework CodeIgniter dan Bahasa 

Pemrograman PHP dan database server MYSQL. 

5) Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk menguji kesesuaian sistem yang dibangun dengan 

perancangan sistem. Pengujian ini dilakukan dengan Usability Testing, menguji 

sistem secara langsung ke pengguna, lalu memberikan kuesioner untuk menilai 

tingkat kepuasan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

K.  Arsitektur Sistem  

Sistem ini dibangun dengan aplikasi berbasis web dimana organisasi saling 

terhubung dengan penyedia sponsor melalui platform sponsorship yang terhubung ke 

internet dan database, sistem ini dinamai “Get Sponsor”. Aktifitas sistem dimulai dari 

organisasi upload ketersediaan lapak dagang/stand di acara, berkas proposal di platform 

sponsorship dan melampirkan proposal tersebut ke penyedia sponsor yang tersedia di 

sistem, dan pihak penyedia sponsor melakukan approve atau penolakan proposal. Serta 

pihak penyedia sponsor juga bisa memilih acara mana yang cocok dengan role bisnis 

penyedia sponsor. Kemudian melakukan perjalinan kerja sama sponsorship melalui fitur 

click to chat pesan WhatsApp.  

Gambar dibawah ini merupakan gambaran perancangan fisik dari sistem yang 

akan dibangun. Perancangan fisik terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. 1 Cara kerja dan Arsitektur Sistem 

L. Perancangan Metodologi Prototyping 

Dengan menggunakan Metodologi prototyping, tahapan yang dilakukan akan 

bersifat kontinyu dan berulang hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan user 

butuhkan, dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer), perancangan dan 

membangun prototype (build/revise mockup), dan evaluasi prototype (customer test 

drives mockup). Apabila ada perubahan, tahap-tahap tersebut akan diulang hingga hasil 

yang diharapkan tercapai. 

1.1 Pengumpulan Kebutuhan (listen to customer) 
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Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. Pada tahap wawancara nantinya akan diketahui kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. 

Berdasarkan hasil requirement kepada pihak penyelenggara acara dan penyedia 

sponsor, maka didapatkan kebutuhan fungsional nya yaitu: Sistem dapat menampilkan 

acara-acara yang ada. Sistem dapat menampilkan detail informasi acara yang di 

selenggarakan, Sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan lapak dagang/stand, 

Sistem dapat menampilkan informasi jenis kerja sama / feedback sponsorship, Sistem 

dapat menampilkan informasi proposal sponsorship yang diterima atau ditolak, Sistem 

dapat menyediakan fitur click on WhatsApp sebagai media komunikasi ke organisasi, 

Sistem dapat menampilkan profil lengkap dari penyelenggara acara, Sistem dapat 

menampilkan penyedia sponsor yang ada, Sistem dapat menampilkan informasi detail 

dari penyedia sponsor yang ada, Sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan 

penyewaan lapak dagang/stand, Sistem dapat mendukung pengiriman proposal 

sponsorship dalam bentuk digital, Sistem dapat menampilkan informasi sponsorship 

yang diterima ataupun ditolak oleh penyedia sponsor, Sistem dapat menampilkan 

informasi kerja sama sponsorship yang telah dilakukan. 
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• Use Case Diagram 

 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

1.2 Perancangan dan Membangun Prototype (build/revise mockup) 

Perancangan dan membangun prototype merupakan proses kedua dalam 

metodologi prototyping, perancangan prototype dilakukan untuk mendesain tampilan 

berupa mockup dari sistem berdasarkan hasil wawancara kebutuhan user yaitu penyedia 

sponsor dan organisasi. Perancangan prototype yang telah dibangun diberikan kepada 

user. 

1.3 Evaluasi Prototype (customer test-drives mock-up) 

Proses terakhir dalam metodologi prototyping yaitu evaluasi prototype, pada 

proses ini hasil dari perancangan setiap prototype sistem dievaluasi user. User akan 

memberikan pendapat apakah prototype yang dibangun sudah sesuai antara kebutuhan 

dengan desain tampilan.  
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Evaluasi prototype terhadap platform sponsorship telah dilakukan sebanyak 2 

kali iterasi. Iterasi pertama dilakukan pada tanggal 24-27 November 2020 dengan revisi 

yaitu: Penambahan fitur laporan di penyedia sponsor dan penyelenggara acara, Nama 

profil penyedia sponsor diganti dengan profil usaha saya, Login cukup menggunakan 

satu akun, Berikan deskripsi di bagian halaman awal bagian acara, Nama mitra usaha 

diganti dengan penyedia sponsor. Iterasi kedua dilakukan pada tanggal 1-4 Desember 

dengan membawa hasil revisi pertama yang telah di perbarui ke user. Iterasi kedua 

merupakan iterasi terakhir pada evaluasi prototype pada platform sponsorship 

dikarenakan tidak adanya lagi revisi yang diberikan oleh user. 

M. Tampilan Platform Sponsorship 

Berikut adalah tampilan dari hasil implementasi platform sponsorship setelah 

dilakukan 2 kali iterasi. 

8) Halaman Awal 

Halaman awal dari website get sponsor yang menampilkan slider, beberapa 

acara terkini berisikan nama acara, jenis acara, waktu acara, ketersediaan sponsorship 

dan lapak, beberapa penyedia sponsor yang bergabung dengan platform sponsorship. 

 

Gambar 1. 3 Halaman awal 
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9) Halalaman Penyedia Sponsor 

Halaman penyedia sponsor yang berisikan banner, pencarian sponsor 

berdasarkan pencarian dan filter lokasi kota, nama penyedia sponsor, dan deskripsi 

singkat penyedia sponsor. 

 

Gambar 1. 4 Halaman penyedia sponsor 

 

N. Hasil Pengujian 

• Pengujian Usability Testing 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah 

sesuai dengan kebutuhan user. Terdapat 4 variabel Usability yaitu usefulness, ease of 

use, user interface, dan satisfaction. Pengujian ini dilakukan ke 8 orang yang meliputi; 4 

organisasi (penyelenggara acara) dan 4 penyedia sponsor responden. Berdasarkan hasil 

pengujian usability testing, didapatkan 96,3% usefulness, 91% ease of use, 90% user 

interface, dan 96,5% satisfaction. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengujian ke 4 

kandidat penyedia sponsor, dan 4 kandidat penyelenggara acara yang sering melakukan 

kerja sama sponsorship. Didapat bahwa 93,5% sangat setuju platform sponsorship 

dibangun. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

3. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang didapat sistem yang 

dibangun adalah sebagai berikut: 

1. Platform Sponsorship telah berhasil dibangun menggunakan Metodologi 

prototyping. 

2. Berdasarkan hasil pengujian usability testing, didapatkan 96,3% usefulness, 91% 

ease of use, 90% user interface, dan 96,5% satisfaction. Berdasarkan hasil 

rekapitulasi pengujian ke 4 kandidat penyedia sponsor, dan 4 kandidat 

penyelenggara acara yang sering melakukan kerja sama sponsorship. Didapat 

bahwa 93,5% sangat setuju platform sponsorship dibangun. 

 

4. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai 

catatan pengembangan pada penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Platform Sponsorship ini ke depannya dapat dikembangkan untuk versi mobile. 

2. Untuk pengembangan sistem selanjutnya dapat dikembangkan fitur get ticket 

untuk penyelenggara acara yang ingin menjualkan ticket dalam acara nya dan fitur 

pendaftaran peserta acara. 
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Abstract 

Quoted from the official Pekanbaru Government portal, Pekanbaru City is one of the Metropolitan Cities 

in Indonesia, which has a higher accident potential. However, people in Pekanbaru City have not 

realized it because of the lack of information about the high number of accidents in Pekanbaru City. In 

addition, the information prepared by the police agency is only in the form of a few warning signs. 

Geographic Information System is a data management system that has spatial information or the ability 

to build, store, manage and display geographic references in a database. With the Spatial Analysis of 

the Location of Accident- Prone Areas Web-Based, it can help the police and the public in finding out 

information on locations that are prone and not prone, so that people can be more careful when driving. 

This system uses theframework CodeIgniter, in the mapping using a js leaflet. Based on the results 

oftesting blackbox testing and user acceptance test that the system functions as expected and usability 

testing with 20 people stating that 93% of people agree with this system. 

Keywords: Accident, geographic information system, pekan baru city 

 

Abstrak 

Dikutip dari portal resmi Pemerintah Pekanbaru, Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota 

Metropolitan di Indonesia, yang memiliki potensi kecelakaan lebih tinggi. Namun, masyarakat di Kota 

Pekanbaru belum menyadarinya karena kurangnya informasi mengenai tingginya angka kecelakaan di 

Kota Pekanbaru. Disamping itu, informasi yang disiapkan oleh instansi kepolisian hanya berupa beberapa 

rambu peringatan. Sistem Informas Geografis meruapakan sistem pengelola data yang memiliki 

informasi spasial atau kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 

berefrensi geografis dalam sebuah database. Dengan adanya Analisa Spasial Lokasi Daerah Rawan 

Kecelakaan Berbasis Web dapat membantu pihak polisi dan masyarakat dalam mengetahui informasi 

lokasi rawan dan tidak rawan, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berkendara. Sistem ini 

menggunakan framework CodeIgniter, dalam pemetaan menggunakan leaflet js. Berdasarkan hasil 

pengujian blackbox testing dan user acceptance test bahwa fungsi sistem berjalan seperti yang 

diharapkan serta usability testing dengan 20 masyarakat menyatakan 93% masyarakat setuju adanya 

sistem ini. 

Kata Kunci: Kecelakaan, WebGis, Kota Pekanbaru 
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PENDAHULUAN 

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 merupakan suatu 

peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan 

dengan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan atau 

kerugian harta benda. Menurut Pak Irsan selaku Kepala Bagian Satlantas Kota 

Pekanbaru, jumlah kecelakaan di Kota Pekanbaru terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Tingginya angka jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor human error, 

faktor kendaraan, faktor jalan (sarana dan prasarana), dan faktor cuaca. Permasalahan 

kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani sepenuhnya oleh Sat Lantas Polresta 

Pekanbaru. 

Di saat ini, Sat Lantas Polresta Pekanbaru memiliki catatan data rawan laka yang 

disimpan dalam file berupa excel. File tersebut berisi data bulan kejadian, lokasi 

kejadian, jumlah kecelakaan, korban, dan kerugian materi (kermat). Namun, data rawan 

laka tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat luas, dan belum adanya analisis 

secara geografis terhadap titik rawan Laka di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui 

daerah rawan kecelakaan, maka dibutuhkan sebuah metode pengelompokan kriteria- 

kriteria yang mengakibatkan kecelakaan. Analisa spasial adalah teknik ataupun proses 

yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika 

matematis yang dapat dilakukan pada data spasial, dalam rangka untuk memperoleh 

nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. 

Pada tahun 2015, dilakukan penelitian oleh Romadoni dengan judul Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota 

Pangkalpinang Berbasis Web. Dihasilkan sebuah website yang dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat luas tentang lokasi rawan kecelakaan di Kota 

Pangkalpinang. Kemudian pada tahun 2019, dilakukan penelitian oleh Mohammad 

Ainul dengan judul Penerapan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Dan 

Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini, 

dihasilkan peta dengan visual yang dapat meminimalisir dampak kecelakaan. Data 
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disajikan dengan jelas kepada petugas dan masyarakat. 

Spatial Web atau WebGis (Geografis Information System) merupakan wujud 

perkembangan teknologi GIS (Geografis Information System) untuk dapat memenuhi 

kebutuhan solusi atas berbagai permasalahan yang hanya dapat dijawab dengan 

teknologi GIS (Prahasta 2007). Kemampuan sistem informasi geografis yang dapat 

mengolah data spasial dan data atribut membuatnya sering digunakan dalam proses 

perancangan tata ruang. Penerapan WebGis merupakan langkah yang tepat dalam 

melakukan analisis sebaran lokasi rawan kecelakaan di Kota Pekanbaru. Sistem ini 

dibuat menggunakan analisa buffer, dimana analisa tersebut termasuk pada analisa 

spasial. Analisa buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang 

mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area di sekitarnya. 

Dari permasalahan diatas, maka dibangun sebuah Sistem Informasi Geografis Untuk 

Analisa Spasial Penentuan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus : Kota 

Pekanbaru). Sistem ini diharapkan dapat menjadi media informasi tentang daerah rawan 

kecelakaan Kota Pekanbaru kepada masyarakat, dan juga membantu pihak kepolisian 

dalam menentukan pengamanan di daerah rawan kecelakaan, sehingga mengurangi 

kecelakaan di Kota Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini analisa spasial yang digunakan adalah Query dan Buffer, Query 

berfungsi untuk menampilkan data yang di olah oleh sistem, sedangkan fungsi dari 

Buffer untuk menampilkan radius pada titik lokasi. Berikut rancangan analisa spasial 

pada penelitian ini : 
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Gambar 1 Analisa Spasial Lokasi Rawan Kecelakaan 

Pada penelitian ini terdapat rule penentuan kategori rawan kecelakaan didapatkan 

dari literatur dan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, maka didapatkan hasil rule 

untuk menentukan lokasi rawan kecelakaan seperti tabel berikut: 

Tabel 1. Penentuan Kategori Rawan Kecelakaan 

Titik Kecelakaan 
Lampu 

apil 

Persimpangan Keterangan 
1x 2x >= 

3x 

Ya   Ya Ya Rawan 

 Ya  Ya Ya Rawan 

  Ya Ya Ya Rawan 

Ya   Ya  Rawan 

Ya    Ya Rawan 

 Ya  Ya  Rawan 

 Ya   Ya Rawan 

 Ya    Rawan 

  Ya   Rawan 

  Ya Ya  Rawan 

  Ya  Ya Rawan 

Ya     Tidak 
Rawan 

 

Dari tabel diatas, apabila pada suatu titik telah terjadi minimal satu kali kecelakaan, 

kemudian titik tersebut berada di lampu apil dan persimpangan, maka titik tersebut 

dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan. Apabila pada suatu titik telah terjadi 

kecelakaan minimal satu kali kecelakaan, kemudian pada lokasi tersebut berada di 
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lampu apil atau berada di persimpangan, maka titik tersebut dikategorikan sebagai 

daerah rawan. Apabila kecelakaan telah terjadi minimal dua kali pada suatu titik, namun 

tidak berada di lampu apil atau di persimpangan, maka titik tersebut dikategorikan 

sebagai daerah rawan. Tetapi, apabila telah terjadi satu kali kecelakaan pada suatu titik 

yang tidak berada di lampu apil atau persimpangan, maka titik tersebut dikategorikan 

sebagai lokasi tidak rawan kecelakaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil implementasi sistem informasi geografis untuk analisa 

spasial daerah rawan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Codeinginter 3. Dan 

dapat diakses dengan di internet dengan domain satlantas-demo.com 

1. Tampilan Login admin 

Berikut merupakan halaman login   bagi admin menggunakan email 

dan 

password. 

 

 

2. Tampilan Dashboard 

Berikut merupakan halaman dashboard yang menampilkan jumlah admin, 

jumlah data kecelakaan, jumlah lokasi rawan, jumlah lokasi tidak rawan, jumlah 

kerugian terbesar, jumlah korban terbanyak dan jumlah laporan masyarakat. 

Gambar 2 Halaman Login 
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Gambar 3 Halaman Dashboard 

3. Halaman Sebaran Lokasi Daerah Kecelakaan 

Berikut merupakan halaman data sebaran lokasi kecelakaan yang berisikan 

lokasi-lokasi kecelakaan yang sudah ada berisikan lokasi, status, latitude, 

longitude, waktu, kermat, korban, kondisi jalan dan keterangan. Serta terdapat 

tombol aksi tambah, edit dan detail. 

 
Gambar 4 Halaman Sebaran Lokasi Daerah Kecelakaan 

4. Halaman Informasi Geografis Kecelakaan 

Berikut merupakan halaman informasi lokasi kecelakaan untuk admin, terdapat 

marker yang bila diklik akan menampilkan lokasi dan status dari lokasi tersebut, 

serta checkbox untuk memfilter status berdasarkan rawan dan tidak rawan. 
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Gambar 5 Halaman Informasi Geografis Kecelakaan 

5. Halaman Laporan Lokasi Masyarakat 

Berikut merupakan halaman laporan lokasi masyarakat untuk masyarakat, pada 

bagian ini masyarakat dapat menambahkan data lokasi kecelakaan dengan 

memasukkan lokasi, longitude, latitude, waktu, korban, kondisi jalan dan 

keterangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Halaman Laporan Lokasi Masyarakat 
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6. Halaman Kritik dan Saran 

Berikut merupakan halaman kritik dan saran untuk masyarakat, pada bagian ini 

masyarakat dapat memberi kritik dan saran dengan mengisi inputan email dan 

kritik. 

 
Gambar 7 Halaman Kritik dan Saran 

7. Black Box Testing 

Pungujian Black Box Testing merupakan pengujian perangkat lunak tanpa 

mengetahui struktur atau program. Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing. 

Didapatkan bahwa sistem secara funsionalitas sistem berhasil. 

Table 2 Black Box Testing 

No Fungsi Hasil yang 

diharapkan 

Kesimpulan 

1 Login Satlantas. Menampilkan 

form login 

satlantas. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

2 Memilih menu 

informasi 

geografis 

kecelakaan. 

Menampilkan 

peta yang 

terdapat marker 

lokasi daerah 

kecelakaan. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

3 Memilih menu 

beranda. 

Menampilkan 

halaman 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 
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beranda. Berhasil 

4 Melihat data 

sebaran lokasi 

kecelakaan(edit, 

tambah, detail) 

Menampilkan 

data sebaran 

lokasi 

kecelakaan.  

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

Edit data lokasi 

kecelakaan. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

Menambah data 

lokasi 

kecelakaan. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

Melihat detail 

lokasi 

kecelakaan. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

5 Memilih menu 

kontak. 

Menampilkan 

halaman kontak 

dan 

menampilkan 

kritik dan saran. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

6 Memilih menu 

laporan lokasi 

masyarakat. 

Menampilkan 

laporan lokasi 

masyarakat dan 

detailnya. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

7 Memilih menu 

peta sebaran 

lokasi 

masyarakat. 

Menampilkan 

peta lokasi 

masyarakat yang 

terdapat marker 

berdasarkan titik 

yang dilaporkan. 

[*] Berhasil 

[ ] Tidak 

Berhasil 

 

8. User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test merupakan pengujian yang tidak melihatkan source code 
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tapi melihat persyaratan yang sudah ditentukan. Prisipnya sama seperti Black Box 

Testing, tetapi model pengujiannya menguji fungsional yang sudah dipersyaratkan. 

 
Table 3 User Acceptance Test (UAT) 

No Pernyataan Bobot 

1. Sangat setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak setuju (TS) 2 

5. Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

 

No Jumlah Nilai Tota

l 

Nila

i 

Sko

r 

Min 

Sko

r 

Max 

Pe

rse

nta

se 

(T

ota

l/m

ax) 

Kat

egor

i 
SS S N T

S 

 

S

T

S 

USEFULNESS 

1. 

14 6    94 20 100 94

% 

Sang

at 

Setu

ju 

EASE OF USE 

2. 

14 6    94 20 100 94

% 

Sang

at 

Setu

ju 

3. 

11 8 1   90 20 100 90

% 

Sang

at 

Setu

ju 

4. 13 5 2   91 20 100 91 Sang
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% at 

Setu

ju 

USER INTERFACE 

5. 

12 8    92 20 100 92

% 

Sang

at 

Setu

ju 

6. 

13 7    93 20 100 93

% 

Sang

at 

Setu

ju 

7. 

13 7    93 20 100 93

% 

Sang

at 

Setu

ju 

8. 

14 3 3   91 20 100 91

% 

Sang

at 

Setu

ju 

STATISFACTION 

9. 

16 4    96 20 100 96

% 

Sang

at 

Setu

ju 

10. 

15 4 1   94 20 100 94

% 

Sang

at 

Setu

ju 

  

• Usefulness   Rumusan Index 

= 94/1     

=94%    = Total Skor  . 100% 

• Ease Of Use             Y 
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=(94+93+93+91)/4  Rata – rata Skor 

=91%  

• User Interface   =      Total Skor         

=(92+93+93+91)/4     Jumlah Pertanyaan 

=92% 

• Satisfaction   Akurasi 

=(96+94)/2   =     Skor Rata – rata    . 100%   

=95%       Skor Index dari Total 

 

    Total = (94+91+92+95)/4 Keterangan :  

            = 93%   Y = Skor tertinggi x jumlah responden 

  

Berdasarkan total rekapitulasi pengujian, didapat bahwa 93% masyarakat sangat 

setuju dengan dibangunnya sistem ini. 
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SIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang didapat sistem yang 

dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Berdasrkan hasil pengujian Black Box Testing, didapatkan bahwa sistem 

sudah sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan sehingga secara 

fungsionalitas sistem tersebut telah berhasil. 

2. Berdasarkan hasil pengujian User Acceptance Testing (UAT) dengan 

Satlantas Pekanbaru. 

SARAN 

1. Untuk pengembangan sistem selanjutnya dapat dikembangkan fitur gps 

pada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui lebih tepat dimana 

posisi data kecelakaan di Kota Pekanbaru. 

2. Sistem dapat dikembangkan dengan versi mobile. 
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Abstract 

Insan Teladan School does not yet have a container containing school information as a promotional 

medium. Therefore we need a school website that serves as a forum for delivering information so that 

people can access information more quickly. The purpose of this research is to build a school website 

with functionality that suits user needs and has an attractive appearance according to user desires. The 

application of the User Centered Design (UCD) method that focuses on the needs and desires of users is 

expected to realize the research objectives. The UCD method applied is the use of user persona as the 

basis for designing mockups and prototypes. All system functionality has been fulfilled by conducting a 

User Acceptance Test which got 51 test points running well. Based on the 5 second test, it was found that 

90% of prospective users had a good experience when using Insan Teladan School website and based on 

the Usability Testing, the highest aspect score was the satisfaction aspect of 90.48% and the second 

highest score was the learnability aspect of 90.38%. so it can be concluded that Insan Teladan School 

website has an attractive appearance and easy to use. 

Keywords: Sekolah Insan Teladan, User Centered Design, User Acceptance Test, 5 Second Testing, 

Usability Testing. 

 

Abstrak 

Sekolah Insan Teladan belum memiliki wadah yang berisikan informasi sekolah sebagai media promosi. 

Maka, diperlukan website sekolah yang berfungsi sebagai wadah penyedia informasi sehingga masyarakat 

dapat mengakses informasi dengan lebih cepat. Tujuan penelitian ini adalah membangun website Sekolah 

dengan fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki tampilan menarik sesuai 

keinginan pengguna. Penerapan metode User Centered Design (UCD) yang berfokus kepada kebutuhan 

dan keinginan pengguna diharapkan dapat mewujudkan tujuan penelitian. Metode UCD yang diterapkan 

adalah penggunaan user persona sebagai dasar perancangan mockup dan prototype. Semua fungsionalitas 

sistem telah terpenuhi dengan dilakukannya Pengujian User Acceptance Test yang mendapatkan 51 butir 

uji berjalan dengan baik. Berdasarkan pengujian 5 Second Test, didapatkan hasil bahwa 90% calon 

pengguna merasakan pengalaman yang baik pada saat menggunakan website Sekolah Insan Teladan dan 

berdasarkan pengujian Usability Testing menghasilkan aspek dengan nilai tertinggi yaitu aspek 

satisfaction sebesar 90,48% dan aspek dengan nilai tertinggi kedua adalah aspek learnability sebesar 

90,38% sehingga dapat disimpulkan website Sekolah Insan Teladan ini memiliki tampilan yang menarik 

dan mudah digunakan. 

Kata Kunci: Sekolah Insan Teladan, User Centered Design, User Acceptance Test, 5 Second Testing, 

Usability Testing. 

mailto:1sitisri17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:2rika@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dunia teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat yang merubah 

sudut pandang masyarakat terhadap media yang memberikan informasi tersebut. 

Website merupakan sarana media internet yang digunakan untuk menampilkan, 

memperkenalkan bahkan berfungsi sebagai media untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. Website juga bisa diartikan sebagai kumpulan dari beberapa halaman yang 

dapat menampilkan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, atau 

animasi (Nurmi, 2017). Website sendiri telah merambah ke segala aspek kehidupan 

termasuk berkembang pada dunia pendidikan. Website sekolah merupakan media 

informasi yang dapat digunakan sekolah dalam penyampaian informasi yang relevan 

secara efektif dan efisien (Izzah, 2020).  

Visi Sekolah Insan Teladan adalah untuk menjadi sekolah terbaik se-Sumatra di 

tahun 2030. Sekolah Insan Teladan berusaha menjadi institusi pendidikan yang mampu 

melayani masyarakat dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi, namun 

selama ini pemberitahuan informasi sekolah masih dilakukan secara manual. Sekolah 

Insan Teladan ini juga belum memiliki wadah yang berisikan informasi mengenai 

sekolah dan bisa membantu pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang 

membutuhkan banyak dana, tenaga dan juga waktu yang lama dalam penyebaran 

informasinya.  

Dari permasalahan yang ada, Sekolah Insan Teladan ini memerlukan website 

sekolah yang berfungsi sebagai wadah penyedia informasi sekolah yang berisikan profil 

sekolah, identitis dari seluruh pihak, galeri foto dan video dari kegiatan sekolah 

sehingga masyarakat khususnya orang tua calon siswa lebih cepat dan lebih mudah 

mengakses informasi mengenai Sekolah Insan Teladan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada pembuatan proyek ini adalah bagaimana merancang website Sekolah 

Insan Teladan yang berfokus pada pengguna? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Membangun website Sekolah Insan Teladan dengan menerapkan metode User 

Centered Design untuk mendapatkan website dengan fungsionalitas sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh pengguna. 

2. Membangun website Sekolah Insan Teladan dengan tampilan menarik yang sesuai 

dengan keinginan pengguna.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Pembelajaran Literatur 

Pembelajaran literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi 

tentang paper penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung proyek akhir ini. 

2. Pengumpulan Data 

Melakukan proses pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan 

kuesioner menggunakan google form. 

3. Pengembangan Sistem 

Perancangan yang dilakukan dengan menggunakan metode User Centered Design 

meliputi pembuatan arsitektur sistem yang dikembangkan, wireframe, User 

Persona, Use Case Diagram dan Use Case Scenario. 

4. Implementasi User Centered Design 

Metode User Centered Design ini diawali dengan User Persona, menyebarkan dan 

mengelola kuesioner kebutuhan, melakukan perancangan dan implementasi 

menggunakan Wix, menyebarkan dan mengelola kuesioner perancangan, 

melakukan evaluasi tampilan Wix berdasarkan hasil kuesioner, menyebarkan dan 

mengelola kuesioner evaluasi tampilan website, dan yang terakhir yaitu 

membangun website Sekolah sesuai dengan hasil kuesioner evaluasi tampilan. 

5. Pengujian 
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Pengujian yang dilakukan adalah User Acceptance Test (UAT), 5 second test dan 

usability testing untuk mengukur masing-masing aspek yaitu learnability, 

efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. 

 

Penelitian terdahulu dalam proyek akhir ini diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh (Santika, Lestari, & Dewi, 2016) yang melakukan penelitian mengenai 

penerapan model Payne Customer Relationship Management dalam perancangan sistem 

informasi sekolah SMA Handayani Pekanbaru yang menghasilkan sistem informasi 

berbasis website dengan penerapan strategi bisnis dan strategi pelanggan serta adanya 

otomatisasi pelayanan (Mail Broadcast). Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh 

(Fitriastuti & Mundianarti, 2016) yang melakukan perancangan dan membangun sistem 

informasi sekolah SD Negeri Jlaban Sentolo Kulon Progo berbasis web dengan 

menggunakan Formulasi CMS yang menghasilkan sistem informasi sekolah SD Negeri 

Jlaban Sentolo Kulon Progo dalam berbagai bentuk yang menarik dan informasi yang 

dinamis. Penelitian terakhir oleh (Mukti, 2018) yang melakukan penelitian mengenai 

penerapan metode User Centered Design (UCD) pada aplikasi website SMP Negeri 1 

Sekayu dan menghasilkan website sekolah yang dinamis sesuai dengan metode yang 

dikembangkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Specify Context of Use 

Pada tahapan ini menggunakan User Persona untuk membantu dalam proses 

identifikasi kebutuhan pengguna. Terdapat 2 kategori User Persona, yaitu Kategori A 

dan B. Kategori A adalah pengguna yang pernah mencari informasi sekolah 

menggunakan website dan kategori B adalah pengguna yang tidak pernah mencari 

informasi sekolah menggunakan website. 

2. Specify Requirements 
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Website Sekolah ini memiliki 2 aktor, yaitu Administrator dan Pengujung. 

Kebutuhan fungsional Pengunjung yaitu melakukan pendaftaran dan memberikan Pesan 

dan Komentar. Sedangkan kebutuhan Administrator yaitu kelola admin, kelola berita 

terkini, kelola prestasi, kelola pengumuman, kelora galeri kegiatan, kelola fasilitas 

sekolah, kelola ekstrakurikuler, kelola kurikulum, kelola kalender akademik, kelola 

tenaga kependidikan, kelola jadwal penerimaan siswa Baru, kelola sisa pendaftar dan 

kelola pesan dan komentar. 

3. Produce Design Solutions 

1) User Case Diagram 

Use Case Diagam digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan sistem yang 

memiliki 2 aktor, yaitu Administrator dan Pengunjung. 

 

Gambar 19 Use Case Diagram 

2) Desain mockup dan prototype  

Proses desain mockup dan prototype ini menggunakan Wix. Terdapat 3 versi 

rancangan tampilan website dengan menggunakan Wix akan menggambarkan visualisasi 

secara langsung. Rancangan tampilan website Versi 1 menggunakan kombinasi warna 

orange dan putih, Versi 2 menggunakan kombinasi warna biru dan putih, dan Versi 3 

menggunakan kombinasi wanra putih dan hitam.  

3) Kuesioner Perancangan Tampilan Website 

Berdasarkan hasil kuesioner perancangan tampilan website didapatkan hasil bahwa 

37,3% dari 163 responden pada tahap awal menginginkan rancangan tampilan Versi 2. 
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4) Kuesioner Evaluasi Perancangan Tampilan Website 

Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi perancangan tampilan website yang diisi oleh 

70 responden didapatkan hasil sebesar 84.84% yang bisa diartikan bahwa pengguna 

setuju perancangan tampilan website Sekolah Insan Teladan yang dirancang sudah 

sesuai dengan yang diinginkan. 

4. Evaluation Design 

1) Hasil Perancangan 

Template website sekolah ini dirancang berdasarkan proses User Centered Design 

yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hasil perancangan tampilan template 

website Sekolah Insan Teladan: 

 

 Gambar 2. Prestasi  Gambar 3. Biaya Pendidikan   Gambar 4. Berita Terkini 

  

    

Gambar 5 Tenaga Pendidik          Gambar 6 Kurikulum dan Kalender           Gambar 7 Program Unggulan 
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2) Pembahasan User Acceptance Test 

Pengujian User Acceptance Test langsung dilakukan oleh Pendiri Yayasan Berkah 

Sejahtera Sulung Bangsaku yaitu Saudara Ir. H. Cuk Suryanto. Pengujian ini dilakukan 

sebanyak 1 kali pada tanggal 22 Juni 2021. Total fungsi yang dijadikan butir uji untuk 

dilakukanya User Acceptance Test adalah 51 buah. Terdapat 2 pilihan jawaban pada 

saat melakukan User Acceptance Test, pilihanya yaitu Ya dan Tidak. Dari 51 butir uji, 

seluruhnya mendapatkan jawaban Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

fungsional sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3) Pembahasan 5 Second Test 

Metode pengujian 5 Second Test dilakukan oleh 10 pengguna yang tidak 

mengetahui website ini sebelumnya. Berdasarkan pengujian 5 second test, 90% 

pengguna dapat menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan yang ditampilkan 

pada website seperti pada pertanyaan pertama dijawab dengan berbagai macan jawaban 

tapi masih dalam lingkup mengenai informasi sekolah, pertanyaan kedua dijawab 

dengan tampilan sistem seperti kombinasi warna, gambar serta jenis huruf dan 

pertanyaan terakhir dijawab dengan informasi mengenai sekolah seperti pendaftaran, 

prestasi, dan berita sekolah.  

4) Pembahasan Usability Testing 

Usability Testing merupakan atribut kualitas yang bisa digunakan untuk mengukur 

kemudahan antarmuka yang digunakan oleh pengguna. Pengujian ini dilakukan 

terhadap 30 responden dengan aspek yang memiliki pernyataan yang berbeda-beda 

untuk masing-masing aspek penilaian, yaitu aspek learnability dan satisfaction 

memiliki 4 pernyataan dan aspek efficiency, memorability dan errors memiliki 3 

pernyataan. 

Tabel 1 Hasil Keseluruhan dari Masing-Masing Aspek Penilaian 

Aspek Penilaian Rata-rata Persentase (%) 

Aspek Satisfaction 90,48 
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Aspek Learnability 90,38 

Aspek Memorability 90,09 

Aspek Errors 88,66 

Aspek Efficiency 88,38 

 Berdasarkan hasil dari pengujian Usability Testing, aspek satisfaction merupakan 

aspek yang paling tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa website Sekolah Insan 

Teladan telah memiliki tampilan menarik yang sesuai dengan keinginan pengguna. 

Selanjutnya untuk aspek penilaian dengan nilai tertinggi kedua setelah aspek 

satisfaction adalah aspek learnability yang menandakan bahwa website Sekolah Insan 

Teladan mudah digunakan dan juga memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh pengguna.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan website Sekolah Insan 

Teladan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Website Sekolah Insan Teladan dirancang menggunakan metode User Centered 

Design (UCD) dan berhasil menghasilkan website Sekolah Insan Teladan sesuai 

dengan fungsionalitas sesuai dengan yang kebutuhan pengguna dan memiliki 

tampilan sesuai dengan keinginan pengguna. 

2. Berdasarkan User Acceptance Test (UAT), website Sekolah Insan Teladan memiliki 

fungsionalitas yang berjalan dengan baik sehingga dapat diterima oleh pengguna, 

baik dari sisi pengguna maupun sisi administrator. 

3. Berdasarkan 5 Second Test, mendapatkan 90% pengguna dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan dengan tepat dan website Sekolah Insan Teladan berhasil 

memberikan kesan pertama yang baik dan dapat diterima pengguna dengan 

mengumpulkan informasi hanya selama lima detik. 

4. Berdasarkan hasil Usability Testing, aspek satisfaction merupakan aspek yang 

tertinggi pertama sehingga dapat disimpulkan website Sekolah Insan Teladan ini 

memiliki tampilan sesuai dengan keinginan pengguna dan aspek learnability 
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merupakan aspek yang tertinggi kedua sehingga dapat disimpulkan website Sekolah 

Insan Teladan ini mudah digunakan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Sekolah Insan Teladan 

dengan menggunakan metode User Centered Design. 
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Abstract 

e-Commerce is a trading activity carried out through intermediary web pages on the 

internet. One of the e-Commerce applications is Business to Business (B2B). Called B2B 

because of transactions between companies. One company that uses B2B principles is CV 

Mega Jaya with business processes with simple scale and complexity. In marketing various 

kinds of fertilizers, CV Mega Jaya only uses brochures that are passed on from certain 

people to others. Another thing is seen from the ordering side, CV Mega Jaya only uses 

communication tools or meets in person to order fertilizer. Therefore, e-commerce 

applications are needed to deal with these problems. In building an E-Commerce 

application, it takes a method that supports smooth application development called SDLC 

(System Development Life Cycle). One type of SDLC used is Agile. Agile Methods can 

accept additional requirements even though they are in the process of being built or 

completed without going back to the initial stage. Agile used is Feature Driven 

Development (FDD) which prioritizes features and design and scheduling is directed by 

features. FDD is suitable for applications that have a B2B case. The result of this research 

is that the application can be completed on time. This app underwent 1 functional change in 

features after stage 1. And experienced 1 additional feature (10% of coverage, time and 

cost). It would be better if FDD is used by more than 1 experienced person (in a team). 

Keywords: e-Commerce, Business to Business (B2B), CV Mega Jaya, System Development 

Life Cycle (SDLC), Feature Driven Development (FDD)) 

 

Abstrak  

e-Commerce adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perantara halaman web 

di internet. Salah satu aplikasi e-Commerce adalah Business to Business (B2B). Disebut 

B2B karena transaksi antar perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan prinsip 

B2B adalah CV Mega Jaya dengan proses bisnis dengan skala dan kerumitan yang 

sederhana. Dalam memasarkan berbagai macam pupuk, CV Mega Jaya hanya 

menggunakan brosur yang disampaikan dari orang tertentu ke orang lainnya. Hal lainnya 

dilihat dari sisi pemesanan, CV Mega Jaya hanya menggunakan alat komunikasi ataupun 

bertemu secara langsung untuk memesan pupuk. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi e-

Commerce untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam membangun sebuah aplikasi E-

Commerce, dibutuhkan metode yang mendukung lancarnya pembangunan aplikasi disebut 

SDLC (System Development Life Cycle). Salah satu jenis SDLC yang digunakan adalah 

Agile. Agile Methods dapat menerima penambahan requirements meskipun dalam proses 

sedang dibangun ataupun selesai dibangun tanpa kembali ke tahap awal. Agile yang 

digunakan adalah Feature Driven Development (FDD) yang lebih mengutamakan fitur dan 

perancangan serta penjadwalan diarahkan oleh fitur. FDD cocok digunakan pada aplikasi 

yang memiliki kasus B2B. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi dapat diselesaikan sesuai 

waktunya. Aplikasi ini mengalami 1 perubahan fungsional pada fitur setelah tahap 1. Dan 

mengalami penambahan 1 fitur (10% dari cakupan, waktu dan biaya). Akan lebih baik jika 

FDD digunakan oleh lebih dari 1 orang yang berpengalaman (dalam tim). 

Kata Kunci: :  e-Commerce, Business to Business (B2B), CV Mega Jaya, System 

Development Life Cycle (SDLC), Feature Driven Development (FDD)/ 
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PENDAHULUAN 

e-Commerce adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perantara 

halaman web di internet. Salah satu aplikasi e-Commerce adalah Business to Business 

(B2B). Disebut B2B karena transaksi antar perusahaan. Salah satu perusahaan yang 

menggunakan prinsip B2B adalah CV Mega. 

CV. Mega Jaya adalah distributor berbagai macam pupuk yaitu pupuk urea, KCL, 

RP, dan NPK (pupuk wajib sawit). Dilihat dari sisi pemesanan, CV Mega Jaya hanya 

menggunakan alat komunikasi ataupun bertemu secara langsung untuk memesan pupuk. 

Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi e-Commerce untuk menangani permasalahan yang 

ada. Dalam membangun sebuah aplikasi e-Commerce, dibutuhkan metodologi 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk kelancaran perancangan atau 

pembangunan suatu aplikasi. 

Kendall & Kendall dalam Aqlul (2014) menyatakan bahwa, “Tahapan-tahapan 

dalam proses pembangunan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan 

pengguna disebut SDLC – System Development Life Cycle”. Salah satu jenis SDLC 

adalah Agile dikatakan mengutamakan fleksibilitas terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi selama pengembangan. Agile methods terdiri atas beberapa model, salah satunya 

Feature Driven Development (FDD) (Widodo, 2006).  

Dari permasalahan yang dideskripsikan, maka diangkatlah sebuah judul 

“Pendekatan Metodologi FDD pada Aplikasi e-Commerce (Studi Kasus CV. Mega 

Jaya)” sebagai penelitian. Hasil akhir yang diharapkan adalah untuk lebih memahami 

karakteristik dari FDD. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mampu merancang dan 

membangun sistem informasi yang dibutuhkan pemilik CV Mega Jaya dengan 

menggunakan Metode Feature Driven Development.   

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi merupakan cara atau teknis yang diterapkan pada penelitian ini. 

1. Pengumpulan Data Primer: Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

wawancara langsung kepada Pemilik CV Mega Jaya. 
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2. Pengumpulan Data Sekunder: Mengumpulkan data dengan cara membaca dan 

mempelajari buku, makalah, jurnal, artikel dan bahan-bahan dari internet yang 

sesuai dengan topik yang sedang dibahas.  

3.Pengembangan Perangkat Lunak: Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah metode SDLC FDD. salah satu metodologi yang digunakan 

dalam pembuatan software atau pun aplikasi. FDD berfokus pada fitur-fitur yang 

dibutuhkan pengguna dan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: Build an Overall 

Model, Build a Feature List, Plan by Features, Design by Feature dan Build by 

Feature 

 
Gambar 1. Lima Proses FDD 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melakukan Implementasi 

FDD terdiri dari 5 proses berurut selama mendesain dan membangun sistem. Kelima 

proses tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Develop Overall Model 

Pada proses ini merencanakan model, kebutuhan dan biaya.  

Pada proses ini merencanakan model, kebutuhan dan biaya. Mendeskripsikan 

kebutuhan dilanjutkan perancangan sistem. Adapun proses bisnis klien yaitu: 

1. KUD 

a. Memesan pupuk (PO). 

b. Membayar DP 50%, lalu pembayaran selanjutnya 25% dan 25%. 

c. DP yang sudah dibayar bisa dibatalkan tapi hangus. 

d. Mengirim surat jalan bersamaan pupuk dikirim untuk ditandatangani. 
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2. Mega Jaya 

a. Konfirmasi pemesanan. 

b. Konfirmasi pembayaran. 

c. Mengirim pupuk ke tujuan sesuai tanggal PO. 

d. Menghubungi KUD yang jatuh tempo dalam pelunasan PO. 

e. Mengatasi persediaan pupuk. 

2) Build Feature List 

Membangun daftar fitur. Fitur meliputi major feature sets dan feature sets (sesuai 

requirements dan fungsional): 

 
Gambar 2. Major feature sets dan Feature sets 

3) Plan By Feature 

Merencanakan pembuatan feature dengan menggunakan gantt chart. 

 

Gambar 3. Gantt Chart 

4) Design By Feature 
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Memulai membangun aplikasi berdasarkan feature. Sebelum design, setiap feature 

akan selalu mendapat penjelasan dari klien tentang domain walkthrough (requirements) 

lalu akan diteruskan melakukan design dan inspeksi design (bertemu klien).  

5) Build By Feature 

Setelah inspeksi design, maka mulailah untuk membangun code. Setiap feature akan 

dilakukan inspeksi code lalu dipresentasikan kepada klien bersamaan dengan hasil 

pelaporan / reporting sebagai kemajuan pembangunan aplikasi.  

Reporting setiap feature dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 4. Reporting 

Pengujian 

Metode Pengujian yang dilakukan adalah menguji pembuatan sistem sesuai tahapan 

FDD dengan menganalisa proses setelah sistem mengalami penambahan requirements 

dan apakah sistem selesai sesuai waktu yang ditentukan. Untuk memastikan bahwa 

proses sesuai FDD akan diuji menggunakan tools pelaporan FDD Management 

Application sebagai dokumentasi untuk klien dan bahan analisa, seperti pada gambar 

dibawah ini:  
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Gambar 5. FDD Management Application 
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Hasil Aplikasi 

Adapun beberapa hasil aplikasi dibawah ini.  

   

Gambar 6. Home    Gambar 7. Cart 

 

Analisa FDD 

Analisa yang di dapat setelah mengimplementasikan FDD: 

a. Komunikasi 

Dalam hal komunikasi, seperti yang dijelaskan pada dasar teori bahwa FDD 

memberikan waktu setiap 2 minggu untuk bertemu dengan klien. Pada pertemuan, 

inspeksi design dan fitur dilakukan dan jika mengalami kesalahan maka diperbaiki 

hingga fitur itu sudah selesai menurut keinginan klien dengan persyaratan setiap 2 

minggu memiliki 1 fitur yang sudah selesai. 

b. Progress 

 Terdapat tool pelaporan FDD yang digunakan sebagai pelaporan kemajuan 

pembangunan aplikasi setiap 2 minggu.  

c. Ukuran Proyek 

 Aplikasi ini dibangun untuk CV Mega Jaya berdasarkan prinsip kerja sama B2B 

dalam skala kecil yang dilihat dari jumlah resource developer (1 developer) dan proses 

bisnis dengan kerumitan kecil yang dilihat dari proses bisnisnya yang sederhana dan 

tidak terlalu banyak. Developer memperkirakan penyelesaian aplikasi ini 3 bulan. 

d. Waktu 

 Aplikasi ini selesai sebelum waktunya. Ada beberapa fitur yang tidak sesuai 

tanggal perencanaan, tetapi saat diakhir pekerjaan disiapkan sampai selesai sesuai 

tanggal perencanaan.  
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(a) (b) 

Gambar 8. (a) Planning dan (b) Actual 

 

Dilihat dari fitur hitung pemesanan, kirim email, dan cetak PO terjadi keterlambatan 

dikarenakan hambatan yang terjadi sehingga alur kerja fitur-fitur tersebut kurang 

teratur. Lebih lengkapnya dibawah ini pada Gambar 9. Iterasi Proses. 

 

Gambar 9. Iterasi Proses 

 

1. Pada fitur hitung pemesanan berhenti pada fase Design inspection (6 Maret) dan 

sudah memasuki fase code tetapi belum selesai karena belum mendapat cara 

yang tepat.  

2. Dilanjutkan dengan fitur edit pemesanan sampai selesai tahap code inspection. 

3. Dilanjutkan dengan fitur kirim email sampai fase code dan sudah memasuki 

code inspection yang belum selesai karena masih mengalami error pada code. 

Fitur kirim email diberhentikan sehingga kembali ke fitur hitung pemesanan 
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yang akhirnya diselesaikan pada tanggal 18 Maret untuk design hingga pada 

tanggal 19 Maret tahap code inspection diselesaikan.  

Note: fitur kirim email berhenti sementara karena masih mengalami error. Pada 

tanggal 16 April code inspection fitur kirim email diselesaikan karena sudah 

mendapat cara mengatasi error. 

 

 

Gambar 10. Iterasi Proses 2 

 

1. Pada Gambar 10 bisa dilihat fitur masukkan Invoice berhenti pada fase Design 

inspection (21 Maret) dan belum memasuki fase code.  

2. Dilanjutkan design edit Invoice sampai tanggal 24 Maret (design inspection).  

3. Kemudian code pada fitur masukkan invoice sampai selesai tahap code 

inspection pada tanggal 2 April.  

4. Dilanjutkan fitur kirim email sampai fase code inspection pada tanggal 10 April.  

5. Pada tanggal 10 April itu juga diselesaikan fitur edit Invoice. 

Dari waktu pekerjaan tersebut dapat dilihat ada banyak fitur yang lewat dari tanggal 

planning. Seperti fitur masukkan daftar pupuk pada fase design inspection telah 

melewati 4 hari dari planning nya sehingga actual nya dikerjakan selesai pada tanggal 

24 Februari. Telah menghabiskan banyak waktu untuk design pada fitur masukkan 

daftar pupuk.  
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Perubahan Fitur 

Dalam FDD, perubahan fitur hanya dapat dilakukan pada proses 1 saja (Develop an 

overall model). Apabila dipaksakan melakukan perubahan fitur di tahap yang lain, maka 

hanya bisa dilakukan dengan presentasi perubahan kurang dari 10%. (Agus Arimbawa, 

Wayan, 2010)  

Pada pembuatan aplikasi ini terdapat 1 perubahan fungsionalitas yaitu: 

 

 

Total semua fitur adalah 17 fitur, Maka: 

1/17*100% = 5,8 % 

 

Penambahan Fitur 

 FDD hanya membatasi penambahan fitur kurang dari 10 % dari total waktu, 

biaya dan cakupan apabila fitur tersebut dikemukan setelah proses Build Feature List. 

(Agus Arimbawa, Wayan, 2010) 

Merujuk pada jurnal tersebut, maka didapatkan batasan untuk penambahan fitur 

adalah: 

10% * 78hari = < 7,8hari 

Total fitur= 10% * 17 = < 1,7 fitur 

Menambah 1 fitur: 

 

 

Catatan: Fitur ini selesai dalam 7 hari. Sehingga penambahan fitur pun dihentikan 

karena sisa waktu dari perencanaan (78 hari) adalah hanya 5 hari (tidak mencukupi 

untuk menambah fitur lain). 

 

Mengubah registrasi ke halaman admin. 

 

Beri notif penambahan produk untuk 

member 
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SIMPULAN  

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat selesai sesuai waktunya. Artinya untuk 1 developer maka 

metodologi ini cocok digunakan B2B dalam proses bisnis dengan skala dan 

kerumitan yang sederhana (proses bisnis yang tidak banyak).  

2. FDD lebih banyak menghabiskan waktu pada fase design dan code. 

3. FDD tidak murni secara Agile karena nilai keberanian dari Agile tidak 

terimplementasi ke dalam FDD (FDD memiliki batasan dalam perubahan dan 

penambahan requirements) serta dalam nilai kesederhanaan pada aspek code tidak 

terimplentasikan. 

4. Komunikasi yang tidak teratur akan memperlambat pembangunan aplikasi. 

5. Idealnya metodologi FDD ini di gunakan oleh tim yang artinya lebih dari 1 orang 

dan lebih berpengalaman dengan pembagian tugas dan kerja yang lebih sistematis. 
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Abstract 

The growth of red chili pepper does not depend on the season but is influenced by environmental 

characteristics. The purpose of this study is to determine the level of land suitability for red chili pepper 

plants in Rempang Island based on its physical characteristics by utilizing Geographic Information 

System (GIS) technology. The method adopted is the evaluation of land suitability, by comparing the 

characteristics of the land with the criteria for growing red chili pepper plants in each SPL (Satuan Peta 

Lahan, Land Map Unit). The results obtained from this study are actual land suitability and potential land 

suitability within 4 classes: S1 (very suitable), S2 (fairly suitable), S3 (marginally suitable), and N (not 

suitable). 8,946.82 hectares of actual land are in the S3 class with limiting factors including nutrient 

retention, water availability, and erosion hazard. 3,225.27 hectares of land are in class N with limiting 

factors consisting of erosion hazard and temperature. On potential land, 7,993.56 hectares of land in SPL 

1, 3, 4, 5, and 6 are in the S2 class with limiting factors including erosion hazard, temperature, and 

oxygen availability. 4088.50 hectares of land in SPL 2 is in the S1 class and has no limiting factor. Efforts 

to increase the suitability can be carried out on the land with limiting factors such as water availability, 

nutrient retention, and erosion hazard. However, on limiting factors such as temperature, no effort can be 

made. 

Keywords: Land Suitability, Land Suitability Evaluation, Red Chili, GIS, Rempang Island. 

Abstrak 

Pertumbuhan cabai merah tidak tergantung pada musim, namun syarat tumbuh cabai merah dipengaruhi 

oleh karakteristik lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan 

pada tanaman cabai merah di Pulau Rempang dengan berdasarkan karakteristik fisik dan memanfaatkan 

teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode yang dilakukan adalah evaluasi kesesuaian lahan 

yaitu perbandingan antara karakteristik lahan dengan kriteria syarat tumbuh tanaman cabai merah dan 

dilakukan pada setiap Satuan Peta Lahan (SPL). Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah kesesuaian 

lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial  dengan  masing-masing 4 kelas kesesuaian yaitu S1 (sangat 

sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 (sesuai marginal), dan N (tidak sesuai). Pada kesesuaian lahan aktual, yaitu 

pada kelas kesesuaian S3 diperoleh seluas 8.946,82 Ha dengan faktor pembatas retensi hara, ketersediaan 

air, bahaya erosi, sedangkan kesesuaian N diperoleh seluas 3.225,27 Ha dengan faktor pembatas bahaya 

erosi dan temperatur. Pada kesesuaian lahan potensial, kelas kesesuaian S2 diperoleh seluas 7.993,56 Ha 

yaitu pada SPL 1, 3, 4, 5 dan 6 dengan faktor pembatas bahaya erosi, temperatur, dan ketersediaan 

oksigen, sedangkan kelas kesesuaian S1 diperoleh seluas 4088,50 Ha yaitu pada SPL 2 dan tidak 

memiliki faktor pembatas. Kenaikan kelas kesesuaian lahan tentukan dari faktor permbatas yang dapat 

dilakukan upaya perbaikan yaitu ketersediaan air, retensi hara, dan bahaya erosi, sedangkan untuk faktor 
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pembatas yang tidak dapat dilakukan upaya perbaikan (temperature) akan tetap berada kelas kesesuaian 

lahan yang sama. 

 

Kata Kunci: Kesesuaian Lahan, Evaluasi Kesesuaian Lahan, Cabai Merah, SIG, Pulau Rempang 

PENDAHULUAN 

Tanaman cabai merah adalah salah satu varietas unggul dengan daya tarik usaha 

yang tinggi, cabai merah adalah salah satu jenis sayuran penting yang bernilai ekonomis 

tinggi dan cocok dikembangkan di wilayah tropis seperti Indonesia. Komoditas cabai di 

Kepulauan Riau mempunyai potensi yang cukup baik. Hasil Cabai di Kota Batam 

dipasok dari daerah Kota Batam sendiri, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun 

(Putra, 2018). Budidaya cabai merah dapat ditemukan di berbagai wilayah di pinggiran 

Kota Batam, salah satunya adalah Pulau Rempang. Jika dilihat dari segi geografis, daya 

usaha yang baik di pulau rempang adalah pertanian dan perikanan, oleh karena itu tidak 

sedikit jenis komoditas memiliki harga yang cukup tinggi terutama untuk komoditas 

cabai merah. Banyak petani lokal yang melakukan cocok tanam cabai merah, teknologi 

pertanian masih terus berkembang dalam memadai cocok tanam cabai merah di pulau 

Rempang. 

Walaupun metode penanaman cabai merah tidak tergantung pada musim, namun 

penanaman cabai merah pada musim hujan dapat menimbulkan resiko tanaman cabai 

yang tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi (Harpenas dan Dermawan, 2010). 

Hasil panen produktif tanaman cabai merah bergantung pada kesesuaian suatu lahan 

meliputi kondisi fisik lahan (Hutagulung, 2015). Lahan merupakan lingkungan fisik 

yang terdiri atas iklim, tanah, air vegetasi, dan benda-benda yang mempengaruhinya 

terhadap penggunaan lahan (Rindani, 2015). Karakteristik lahan merupakan sifat dari 

sebuah lahan yang diestimasi atau diukur (Pasaribu, dkk, 2018). Beberapa kajian 

menjelaskan bahwa dalam pekerjaan evaluasi lahan, penggunaan karakteristik lahan 

tergantung pada tujuan dari evaluasi lahan tersebut (Ritung dkk., 2011). 

Sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dapat dilakukan 

dengan menyediakan teknologi lokasi, Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 

salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan dalam pertimbangan 

pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan informasi spasial 
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(Pamungkas, 2018). Pembuatan peta menggunakan software ArcGis ataupun 

QuantumGis merupakan bagian dari kemampuan SIG baik dalam mengelola, 

menganalisis, serta manipulasi data dan menjadi pokok dalam menyelesaikan 

permasalahan spasial (Irawan dkk, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian dengan tujuan memberikan informasi mengenai kesesuaian lahan 

terhadap tanaman cabai di Pulau Rempang dan diharapkan dapat membantu pihak yang 

membutuhkan informasi untuk cocok tanam tanaman cabai merah di Pulau Rempang, 

Kota Batam. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik lahan untuk tanaman cabai 

merah dan mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman cabai merah di Pulau Rempang. 

Parameter yang digunakan adalah curah hujan rata-rata tahunan, temperature rata-rata 

tahunan, kemiringan lereng, drainase tanah, tekstur tanah, bahan kasar, pH tanah, C-

organik tanah, batuan permukaan, dan singkapan batuan. Kelas kesesuaian lahan dibagi 

menjadi kelas sangat sesuai, cukup sesuai, seseuai marginal dan tidak sesuai yang 

dipisahkan menjadi lahan mangrove dan non-mangrove. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada petani cabai dan pemerintah dalam mengambil keputusan 

untuk meningkatkan produksi cabai merah di Kota Batam. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Rempang Kota Batam, terletak disebelah 

tenggara Pulau Batam, sebelah utara berbatasan dengan Selat Riau, sebelah selatan 

berbatasan dengan Selat Berhala dengan luas Pulau Rempang sendiri adalah 165.83 

km2. Secara administratif, pulau Rempang memiliki 2 kelurahan yaitu Kelurahan 

Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang (Gambar 1). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pengambilan secara 

langsung di lapangan dan bersumber dari instasi terkait. Kedua data tersebut kemudian 

di cocokan menggunakan metode matching dengan syarat tumbuh tanaman cabai merah 

dengan berdasarkan hukum minimum leibig melalui teknik dalam kajian evaluasi 

kesesuaian lahan. Data tersebut meliputi: (1) data curah hujan dan temperatur rata-rata 5 

tahun terakhir di Pulau Rempang bersumber dari BMKG, (2) data jenis tanah bersumber 
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dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), (3) data digital elevasion model nasional 

(DEMNAS) bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) skala 1: 50.000, (4) data 

kriteria kesesuaian lahan tanaman cabai merah sebagai acuan penelitian yang bersumber 

dari Petunjuk Teknis (Juknis) Evaluasi Lahan dalam Balai Besar Litbang Sumberdaya 

Lahan Pertanian (BBSDLP), Kementrian Pertanian Indonesia, dan (5) data primer dari 

survey lapangan berupa sampel tanah yang ambil dari Setiap Satuan Peta Lahan (SPL).  

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Pembuatan satuan peta lahan (SPL) Pulau Rempang diawali dengan melakukan 

interpretasi visual berdasarkan rona. Proses interpretasi tersebut bermaksud untuk 

memisahkan lahan dengan kadar salinitas tinggi yang umumnya terdapat pada hutan 

vegetasi mangrove serta pengaruh pasang surut air laut (Kolinug dkk., 2014). Hasil 

interpretasi visual kemudian dilakukan overlay antara Peta Kemiringan Lereng Pulau 

Rempang 1:77.000, dan Peta Jenis Tanah Pulau Rempang 1:250.000 sehingga 

menghasilkan Satuan peta lahan (SPL) Pulau Rempang (Gambar 2). 

Pengambilan data lapangan dilakukan dengan mengambil sampel tanah pada setiap 

SPL (Gambar 3). Teknik pegambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak 

berstrata (stratified random sampling). Setiap satuan lahan pada penelitian ini diwakili 

oleh tiga sampel yang diposisikan dengan pola zig-zag dan dilakukan pengamatan, 

pengukuran, pengambilan sampel tanah. Adapun sampel tanah pada SPL yang sama di 
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kompositkan +2 kg yang diambil dengan kedalaman antara 20-40 cm.  

Pengolahan data primer dari survei lapangan dilakukan untuk mengetahui jenis 

tekstur tanah di Pulau Rempang, teknik yang digunakan adalah dengan membasahi 

tanah tersebut menggunakan air kemudian diidentifikasi menggunakan tangan. 

Pengolahan data sekunder meliputi pembuatan kemiringan lereng dan curah hujan. Pada 

pengolahan data kemiringan lereng dilakukan dengan pengolahan data DEM utnuk 

menghasilkan peta kemiringan lereng dengan formula slope data analysis pada 

perangkat lunak Arcgis. Pada pengolahan data curah hujan dikomulatifkan dengan 

menghitung rata-rata setiap hari untuk menghasilkan nilai rata-rata setiap bulan, 

kemudian rata-rata setiap bulan dihitung untuk menghasilkan nilai rata-rata setiap tahun 

sehingga diperoleh data curah hujan dan temperatur 5 tahun terakhir. 

  

Gambar 2. Satuan Peta Lahan Pulau Rempang Gambar 3. Peta Pengambilan Sampel 

Lapangan 

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 cara yaitu metode pencocokan atau 

matching dan metode interpretasi hasil evaluasi lahan. Metode matching merupakan 

sebuah metode perbandingan antara sifat/karakteristik dan kualitas lahan dengan kriteria 

kelas kemampuan lahan. Dalam metode pencocokan digunakan konsep hukum 

minimum Leibig untuk menentukan faktor pembatas yang akan mempengaruhi kelas 

dan subkelas kesesuaian lahannya (Harahap dkk., 2018). Dasar dalam Penentuan 

kesesuaian lahan untuk tanaman cabai merah adalah syarat tumbuh tanaman tersebut 

sebagaimaan disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria kesesuaian lahan tanaman cabai merah (Djaenudin dkk., 2011) 

Requirements for Use 

/ Land 

Characteristics 

Classes suitability land 

S1 S2 S3 S4 

Temperature (tc) 

average temperature 21-27 27-28 

16-21 

28-30 

14-16 

>30 

<14 

Water availability (wa)  

Water Avaiblity 

(mm) 

600 – 1.200 500-600 1200-

1400 

400 - 500 

>1400 

<400 

Availability oxygen (Oa)  

Drainage  Both Somewhat 

Delayed 

hampered Very 

hampered 

Root Media (rc)  

Texture Clay, Clay 

Crude 

(Slightly 

Fine) 

 Slightly 

coarse 

crude 

Coarse material (%) <15 15-35 35 - 55 > 55 

Soil depth (cm) >75 50-75 30 -50 < 30 

Nutrient retention (nr) 

CEC clay (cmol) > 16 ≤ 16 <20  

Base saturation 

 

> 35 20 - 35 - - 

pH H20 6,0 – 7,6 5,5 - 6,0 

7,6 - 8,0 

<5,5 

>8,0 

- 

C-Organik > 0,8 ≤ 0,8 - - 

Toksinity 

Salinity (dS / m) < 3 3 - 2 5 - 6 > 6 
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Requirements for Use 

/ Land 

Characteristics 

Classes suitability land 

S1 S2 S3 S4 

Sodicity (xn) 

Alkalinity / ESP (%) < 25 25 - 35 35- 45 > 45 

Erosion hazard (eh) 

Slope(%) < 8 8-16 16 - 30 > 30 

Erosion hazard Very Low Middle Low Heavy Very Heavy 

Flood hazard (fh     

Puddle F0 - F1 >F1 

Preparation of Land (lp)  

Rock on Surface(%) <5 5 - 15 15 - 40 >40 

Outcrop Rock <5 5 - 15 15-25 >25 

  Pada metode interpretasi hasil evaluasi lahan, penggunaan lahan yang telah 

dilakukan evaluasi lahan dinilai secara actual maupun potensial kemudian di 

interpretasikan dalam bentuk peta. Kesesuaian lahan aktual adalah tingkatan kesesuaian 

lahan yang belum memperkirakan perbaikan karakteristik tahan sehingga kendala faktor 

pembatas yang mempengaruhi syarat tumbuh tanaman belum dipertimbangkan 

(Marzuki, dkk, 2021).  Menurut (FAO, 1976) kesesuaian lahan terbagi atas empat kelas 

kesesuaian dalam pengklasifikasiannya yaitu: (1) kelas S1 (sangat sesuai) merupakan 

lahan yang bebas dari faktor pembatas atau hanya golongan faktor pembatas yang tidak 

mampu mempengaruhi penggunaan lahan, (2) kelas S2 (cukup sesuai) merupakan lahan 

yang di pengaruhi faktor pembatas yang cukup sulit diatasi (agak berat) sehingga perlu 

dilakukan peningkatan untuk mempertahankan pengelolaanya, (3) kelas S3 (sesuai 

marginal) merupakan lahan yang memliki faktor pembatas yang cukup sulit diatasi 

(berat) sehingga tingkat perbaikan wajib dilakukan untuk mempertahankan 

pengelolaanya, (4) kelas N (tidak Sesuai) merupakan lahan yang memiliki faktor 

pembatas yang sangat sulit diatasi (sangat berat). Faktor pembatas tersebut dapat 

dilakukan perbaikan tergantung jenis karakteristiknya dalam memperbaiki, sehingga 
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untuk melakukan peningkatan membutuhkan biaya dan upaya yang berlebihan dan tidak 

disarankan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pencocokan data karakteristik lahan dengan tanaman cabai merah diperoleh 

kelas kesesuaian lahan aktual pada SPL 1, SPL 5, dan SPL 6 adalah tidak sesuai dengan 

faktor pembatas bahaya erosi/N (eh) dan drainase tanah/N (oa), sebagaimana disajikan 

pada Gambar 4. Untuk tanaman cabai merah drainase tanah/N (eh) yang optimal adalah 

baik, dan agak terhambat. Faktor pembatas tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan 

dengan membuat saluran drainase, sedangkan faktor pembatas bahaya erosi/N (eh) 

dapat dilakukan usaha perbaikan seperti penanaman sejajar dengan kontur dan 

penanaman tanaman penutup tanah. Faktor lainnya yang juga dilakukan upaya 

perbaikan adalah curah hujan dengan angka 1969.722 mm/tahun dan pH tanah dengan 

nilai 4 dan 5. Kedua parameter tersebut berada pada kelas S3/ sesuai marginal. 

Perbaikannya dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik, dan pembuatan 

saluran drainase. Faktor pembatas yang tidak dapat dilakukan upaya perbaikan adalah 

temperature yang berada pada kelas S2/cukup sesuai. Hal ini didukung oleh Rayes 

(2007) yang menyatakan bahwa dalam evaluasi lahan dengan faktor ketersediaan 

oksigen, bahaya erosi, ketersediaan air maupun retensi hara dapat dilakukan usaha 

perbaikan dengan tingkat pengelolaan sedang-tinggi dan peningkatan kesesuaian lahan 

adalah ++ Kenaikan kelas dua tingkat lebih tinggi misalnya N menjadi S2 sedangkan 

untuk fakto pembatas temperatur tidak dapat dilakukan rekayasa/upaya perbaikan. 

Berdasarkan pedoman tersebut, penentuan kelas kesesuaian lahan potensial pada SPL 1, 

SPL 5, dan SPL 6 adalah cukup sesuai S2 (eh,oa) dengan faktor pembatas temperatur 

dan bahaya erosi. Adapun pada SPL 2 kesesuaian lahan aktualnya adalah S3/sesuai 

marginal dengan faktor pembatas ketersediaan air dan retensi hara, pada SPL 3 dan SPL 

4 kesesuaian lahan aktualnya adalah S3/sesuai marginal dengan faktor pembatas 

ketersediaan air, bahaya erosi, dan retensi hara. Pada SPL 2 semua faktor pembatas 

dapat dilakukan perbaikan. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah penambahan bahan 

organik dan pembuatan saluran irigasi. Menurut Margolang, dkk (2014) bahwa 

penambahan bahan organik lebih kuat pengaruhnya kearah perbaikan sifat-sifat tanah 
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baik sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Berbeda dengan SPL 3 dan SPL 4, terdapat 

faktor pembatas yang tidak dapat dilakukan perbaikan yang sama seperti SPL 5 maupun 

SPL 6 yaitu temperatur rata-rata. Setelah melakukan perbaikan diperoleh kelas 

kesesuaian lahan potensial di SPL 2 adalah S1/sangat sesuai dan kelas kesesuaian lahan 

potensial SPL 3 dan SPL 4 adalah S2/sesuai marginal. 

 

Gambar 4. Peta kesesuaian lahan aktual untuk tanaman cabai merah di Pulau Rempang 

Kesesuaian lahan aktual untuk tanaman cabai merah  i Pulau Rempang diperoleh 2 

kelas kesesuaian lahan yaitu Kelas kesesuaian S3 seluas 8.946,82 Ha pada SPL 1, 2, dan 

3 dengan faktor pembatas nr,wa,nh dan kelas kesesuaian N seluas 3.225,27 Ha dengan 

faktor pembatas eh dan oa. Hasil tersebut menunjukkan Kesesuaian lahan aktual untuk 

tanaman cabai merah di Pulau Rempang adalah kurang baik. Jika upaya peningkatan 

kelas kesesuaian lahan dilakukan, maka Parameter tertentu yang menjadi faktor 

pembatas dapat di tingkatkan kelas kesesuaiannya dan menghasilkan tingkatan 

kesesuaian lahan yang lebih optimal optimal atau disebut kesesuaian lahan potensial. 

Adapun kesesuaian lahan Potensial untuk tanaman cabai merah di Pulau Rempang 

yaitu diperoleh kelas kesesuaian S2 seluas 7.993,56 Ha berada pada SPL 1, 3, 4, 5 dan 6 

dengan faktor pembatas eh, tc, dan oa, kemudian kelas kesesuaian S1 seluas 4088,50 Ha 
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yaitu pada SPL 2 (tidak terdapat faktor pembatas), sebagaimana disajikan pada Gambar 

5. Upaya peningkatan kesesuaian lahan yang dilakukan meliputi: penanaman sejajar 

kontur, penenaman penutup lahan, penambahan bahan organik, sistem irigasi, dan 

pembuatan drainase. Peningkatan kesesuaian lahan dari aktual menjadi potensial juga 

merubah tampilan faktor pembatas mengingat keseluruhan evaluasi kesesuaian lahan 

berdasarkan hukum minimum Leibeg 

 

Gambar 5. Peta kesesuaian lahan potensial untuk tanaman cabai merah di Pulau 

Rempang 

SIMPULAN  

Penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman cabai merah di Pulau Rempang 

menghasilkan 2 jenis kesesuaian yaitu kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan 

potensial. Penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman cabai merah di Pulau Rempang 

menggunakan metode evaluasi kesesuaian lahan dengan teknik pencocokan dan disari 

Hukum minimu leibeg. Pada kesesuaian lahan aktual kelas kesesuaian yang peroleh 

adalah Sesuai Marginal/S3 seluas 8.946,82 Ha dan tidak sesuai/N seluas 3.225,27 Ha, 

Hal tersebut menunjukkan hasil yang kurang optimal untuk tanaman cabai merah. 
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Adapun parameter yang menjadi dengan faktor pembatas retensi hara, ketersediaan air, 

bahaya erosi. Jika upaya peningkatan lahan dilakukan, maka faktor pembatas tersebut 

akan di tingkatkan kelas kesesuaian lahannya dan memperoleh tingkatan yang lebih 

optimal yaitu kesesuaian lahan potensial dengan kelas sangat sesuai/S1 seluas 4088,50 

Ha dan cukup sesuai S2 seluas 7.993,56 Ha. 
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IMPLEMENTASI DESIGN SPRINT PADA APLIKASI COWIN BERBASIS 

MOBILE 

Siti Asyura1), Rika Perdana Sari2) 

Abstract 

 

Cowin is an investment platform in the cattle breeding sector and has been operating for several 

years in Pekanbaru. In this present time, Cowin has a website to ease users when they want to buy 

investments without having to make an appointment. However, according to the user research 

before implementing this methodology, there are some impractical features in this website as they 

do not have much time to take a look at cow monitoring routinely. So the purpose of this study is 

to build a user-friendly mobile application by using design sprint methodology to answer the users 

needs and problems based on usage of the website. The result of this study is a mobile-based 

application consisting of one validation using task completion rate and one validation using 

usability testing. Through this study, Cowin can understand their user needs and problems before 

building a mobile application. So the users will have a good experience when buying investments, 

monitoring their cows, and seeing the available slots of investment in a more practical way instead 

of using a website. 

 

Keywords: Design sprint, user interface, user experience, task completion rate, usability 

testing. 

 

Abstrak 

 

Cowin merupakan sebuah platform investasi yang berada di sektor peternakan sapi dan telah aktif 

beberapa tahun ini di kota Pekanbaru. Saat ini Cowin sudah memiliki sebuah situs web untuk 

memudahkan para pengguna yang ingin berinvestasi tanpa harus membuat janji untuk bertemu. 

Namun berdasarkan user research pra-penelitian, penggunaan website dinilai tidak praktis karena 

pengguna tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat monitoring secara rutin. Dengan 

demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sebuah aplikasi berbasis mobile yang 

ramah pengguna dengan menggunakan metodologi design sprint untuk menjawab kebutuhan dan 

permasalahan pengguna berdasarkan dari penggunaan website. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah sebuah aplikasi Cowin berbasis mobile yang sudah melalui validasi sebanyak satu kali task 

completion rate dan satu kali usability testing. Melalui penelitian ini, Cowin dapat memahami 

kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki oleh user sebelum membangun aplikasi mobile. Hingga 

pengguna dapat memiliki pengalaman yang baik ketika membeli investasi, memantau sapi, dan 

melihat slot sapi yang tersedia secara lebih praktis dibandingkan menggunakan website. 

 

Kata Kunci: Design sprint, user interface, pengalaman pengguna, task completion rate, 

pengujian nilai kebergunaan. 
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PENDAHULUAN 

Cowin adalah sebuah aplikasi yang dirancang oleh sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak di Pekanbaru bernama Codora. 

Untuk saat ini, Cowin telah menghubungkan puluhan investor untuk berinvestasi 

dengan para peternak sapi di daerah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak, Provinsi 

Riau. Sebagai investasi peternakan digital, Cowin memiliki web untuk membantu para 

investor dalam memilih dan memantau sapi. Namun masih banyak para investor yang 

menganggap penggunaan dari web tersebut kurang praktis. Selain itu mereka juga tidak 

tidak memiliki cukup waktu untuk selalu mengikuti perkembangan sapi. Oleh karena itu 

Cowin ingin mempermudah akses para investor  sapi serta memperluas pasar mereka 

dengan membuat sebuah aplikasi mobile yang memiliki user interface dan user 

experience yang baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah merancang aplikasi Cowin berbasis mobile menggunakan metodologi design 

sprint. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Merancang aplikasi berbasis mobile yang sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan pengguna ketika ingin berinvestasi di Cowin, 

2) Menerapkan proses design sprint untuk perancangan aplikasi mobile yang 

cepat dan mudah untuk dipahami oleh pengguna, 

3) Memberikan User Experience (UX) pada aplikasi mobile yang lebih baik dari 

pada User Experience (UX) yang ada pada website Cowin sebelumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Pada penelitian ini studi literatur yang dilakukan meliputi pencarian informasi 

mengenai design sprint, user interface (UI), dan user experience (UX). 

2) Implementasi Design Sprint 
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Metodologi design sprint pada penelitian ini diawali dengan tahap map, dimana 

pada tahapan ini tim mengenali permasalahan dan kebutuhan yang dimiliki oleh 

investor Cowin dan masyarakat tentang investasi sapi. Tahap kedua yaitu sketch, 

dimana pada tahapan ini tim membuat gambaran kasar dari masing-masing 

halaman diatas kertas. Tahap ketiga yaitu decide, dimana pada tahapan ini tim 

memilih layout yang sudah selesai dari tahap sketch. Tahap keempat yaitu 

prototype, dimana pada tahapan ini tim mengimplementasikan ide-ide yang 

sudah dipilih dalam bentuk prototype. Lalu, tahap yang terakhir adalah validate, 

dimana pada tahapan ini tim bekerja sama untuk menguji aplikasi kepada 

investor dengan metode task completion rate. 

3) Implementasi Pada Aplikasi Mobile 

Perancangan aplikasi mobile pada penelitian ini menggunakan react native yang 

bertujuan untuk menghasilkan aplikasi berbasis iOS dan android dalam sekali 

perancangan dan firebase console sebagai realtime database. 

4) Pengujian 

Pengujian aplikasi Cowin berbasis mobile dilakukan dengan metode usability 

testing menggunakan USE Questionnaire dan skala likert. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Design Sprint 

1.1  Tahap Map 

 Tahap pertama untuk memulai proses design sprint ini adalah memahami tujuan 

dan permasalahan yang ada pada Cowin dengan membuat suatu elevator pitch yang 

menggambarkan masalah, inti solusi, dan dampak dari solusi tersebut. Adapun elevator 

pitch untuk perancangan aplikasi Cowin mobile ini yaitu 7 dari 8 investor mengaku 

bahwa mereka tidak tertarik untuk melakukan investasi di Cowin apabila mereka tidak 

mengenali pendiri Cowin. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat dan 

nilai branding Cowin yang masih rendah sehingga Cowin memerlukan aplikasi mobile 
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untuk memberikan edukasi seputar investasi sapi dan memudahkan akses pengguna 

dalam berinvestasi secara mobile. Dengan adanya permasalahan tersebut ditemukan 

sebuah solusi yaitu membuat sebuah aplikasi mobile yang dapat meningkatkan mobilitas 

pengguna dalam menggunakan aplikasi Cowin dan juga dapat memperbesar target pasar 

Cowin ke tingkat nasional. 

 

1.2  Tahap Sketch 

Aktivitas pada tahap kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan serta mencari 

solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh pengguna Cowin. Adapun beberapa 

permasalahan yang ditemukan yaitu para investor jarang membuka email sehingga 

notifikasi tidak diketahui, terdapat permintaan untuk melakukan kustomisasi investasi 

agar investor dapat berinvestasi dengan jumlah yang mereka inginkan, dan admin sering 

menerima pertanyaan yang sejenis sehingga dibutuhkan adanya Frequently Asked 

Questions (FAQ). Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut ini adalah 

4 hasil tahap sketch yang telah dikerjakan bersama tim dengan menggunakan metode 

crazy eights seperti berikut:

 

Gambar 1. Hasil Tahap Sketch (1) 

 

Gambar 2. Hasil Tahap Sketch (2) 
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Gambar 3. Hasil Tahap Sketch (3) 

 

Gambar 4. Hasil Tahap Sketch (4)

1.3  Tahap Decide 

 Pada tahap decide ini penulis beserta tim Cowin memilih pemecahan masalah 

dari sketsa yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dengan menggunakan sticky notes. 

Adapun sketsa-sketsa yang terpilih dari tahap sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1) Halaman home dari hasil sketch (1), 

2) Halaman katalog sapi dari hasil sketch (1), 

3) Halaman monitoring sapi dari hasil sketch (1), 

4) Halaman detail monitoring dari hasil sketch (4), 

5) Halaman tambah dana dan cairkan dana dari hasil sketch (2). 

 

1.4  Tahap Prototype 

 Tahap keempat dalam design sprint adalah perancangan prototype untuk aplikasi 

Cowin dengan bentuk high-fidelity prototype. Perancangan prototype dilakukan secara 

individual oleh peneliti. Adapun perbaikan prototype dilakukan pada penelitian ini yaitu 

sebanyak 2 kali secara keseluruhan dari proses design sprint. 

 

1.5  Tahap Validate 
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 Tahap terakhir dalam design sprint adalah menguji prototype yang telah 

dirancang dengan menggunakan metode task completion rate. Adapun hasil dari task 

completion pada iterasi pertama dan kedua disajikan dalam bentuk grafik berikut: 

 

 

Gambar 4. Hasil Task Completion Rate 

 Adapun kesimpulan yang didapatkan dari grafik di atas yaitu iterasi pertama 

memiliki tingkat penyelesaian task yang rendah pada task 4, 5 dan 6 sehingga 

membutuhkan perbaikan agar aplikasi dapat lebih baik lagi. Lalu ketika pada iterasi 

kedua memiliki peningkatan keberhasilan dalam penyelesaian task 4, 5 dan 6 sehingga 

perancangan prototoype dapat dikatakan berhasil di iterasi kedua. 

2. Implementasi Pada Aplikasi Mobile

 

Gambar 5. User Interface Menu Investasi 

 

Gambar 6. User Interface Katalog Sapi 
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Gambar 7. User Interface Halaman 

Keranjang 

                               

Gambar 8. User Interface Menu 

Portofolio 

 

 

Gambar 9. User Interface Monitoring 

Sapi 

 

 

Gambar 10. User Interface Riwayat 

Transaksi 
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2.1 Pengujian Usability Testing 

Pada pengujian ini terdapat empat aspek yang akan dinilai yaitu aspek learnability 

yang mengukur apakah aplikasi mudah untuk dipahami atau tidak, aspek flexibility yang 

mengukur tingkat dukungan aplikasi bagi pengguna aplikasi untuk mencapai suatu 

tujuan, effectiveness adalah aspek penilaian untuk terjadinya pertukaran informasi antara 

pengguna dan aplikasi, dan sedangkan attitude adalah aspek yang berhubungan dengan 

tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Adapun hasil dari pengujian 

usability testing disajikan dalam bentuk tabel seperti Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 

Hasil Keseluruhan dari Masing-Masing Aspek Penilaian  

Aspek Learnability Aspek Flexibility Aspek Effectiveness Aspek Attitude 

96.6% 96.5% 90.5% 88.6% 

 

Berdasarkan hasil dari usability testing kepada 97 responden, terdapat persentase 

sebanyak 96.6% untuk aspek learnability, 96.5% untuk aspek flexibility, 90.5% untuk 

aspek effectiveness dan 88.6% untuk aspek attitude. Menurut hasil persentase nilai dari 

masing- masing aspek tersebut, aspek learnability adalah aspek yang paling unggul, 

sehingga dapat diartikan bahwa aplikasi Cowin telah mudah untuk dimengerti dan 

mudah untuk digunakan oleh para responden. Sementara aspek penilaian yang paling 

rendah adalah aspek attitude. Rendahnya hasil pengujian pada aspek attitude ini 

menandakan bahwa aplikasi Cowin masih belum mampu memenangkan hati pengguna 

sehingga belum dapat merekomendasikan aplikasi ini ke orang lain. 
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SIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi design sprint pada aplikasi Cowin telah berhasil dilakukan 

sebanyak tiga iterasi berdasarkan hasil user research dari investor dan 

masyarakat yang belum pernah berinvestasi, 

2. Berdasarkan hasil dari pengujian yang menggunakan task completion pada 

iterasi pertama, terdapat banyak pengguna yang bingung saat proses 

monitoring sapi, melakukan pencairan dana dan melihat informasi tambah 

dana, 

3. Perbaikan high fidelity prototype di iterasi kedua mendapatkan umpan 

balik yang lebih baik dari pada hasil pengujian di iterasi pertama sehingga 

dapat disimpulkan perbaikan kedua berhasil, 

4. Pengujian usability testing pada aplikasi mobile menghasilkan persentase 

keberhasilan sebesar 96.6 % untuk aspek learnability, 96.5% untuk aspek 

flexibility, 90.5% untuk aspek effectiveness dan 88.6% untuk aspek 

attitude.  

5. Berdasarkan hasil pengujian pada iterasi ketiga, aspek learnability adalah 

aspek dengan nilai tertinggi dan aspek attitude adalah penilaian aspek 

terendah. Sehingga dapat disimpulkan aplikasi Cowin sudah mudah untuk 

digunakan namun belum sepenuhnya memenangkan hati pengguna. 
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Abstract 

A historical story is a story taken from facts and events in the past that become the 

background of the occurrence of something that has historical value. In our lives to this day, 

of course, there have been many histories. Be it cultural, social, religious history and others. 

Speaking of the history of religion, of course all religions have their own history. With this, 

the author takes the history of the Islamic religion entitled the story of the journey of 

Mush'ab bin Umair. This story is about the journey of a friend of the apostle who willingly 

sacrificed everything for the sake of his religion. However, the story is still in book form. 

Based on the survey results, Indonesians prefer visualization over text. So that the author 

will implement the story into the form of 3D animation. In the process of making 3D 

animation has 3 stages, namely pre-production, production and post-production. The pre-

production stage is the process of developing ideas and planning before the production 

process. In the pre-production process there is a stage that is a storyboard that serves to 

provide the details needed in the process of making 3D animated films. So that it can 

provide convenience for the director in arranging the animation to be created. 

Keywords: Historical story,islamic religion, the journey, 3D animation, storyboard. 

Abstrak  

Cerita sejarah merupakan cerita yang diambil dari fakta dan kejadian di masa lalu yang 

menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dalam kehidupan 

kita sampai saat ini, tentunya sejarah-sejarah yang ada sudah banyak terjadi. Baik itu 

sejarah kebudayaan, sosial, agama dan lain-lain. Membicarakan sejarah agama, tentunya 

seluruh agama memiliki sejarahnya masing-masing. Dengan ini, penulis mengambil 

sejarah dari agama islam yang berjudul kisah perjalanan Mush’ab bin Umair. Cerita ini 

membahas tentang perjalanan dari seorang sahabat rasul yang rela mengorbankan 

segalanya untuk kepentingan agamanya. Namun, cerita ini masih dalam bentuk buku. 

Berdasarkan hasil survei, masyarakat Indonesia lebih menyukai visualisasi dari pada teks. 

Sehingga penulis akan mengimplementasikan cerita tersebut ke dalam bentuk animasi 3D. 

Dalam proses pembuatan animasi 3D memiliki 3 tahap yaitu pra produksi, produksi dan 

pasca produksi. Tahap pra produksi merupakan proses pengembangan ide-ide dan 

perencanaan sebelum proses produksi. Dalam proses pra produksi terdapat sebuah tahapan 

yaitu storyboard yang berfungsi memberikan detail-detail yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan film animasi 3D. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi director dalam 

mengatur animasi yang akan dibuat. 

Kata Kunci: cerita sejarah, agama islam, perjalanan, animasi 3D, storyboard. 

mailto:mrpahlevi@alumni.pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Pada saat ini, perkembangan industri kreatif dalam bidang animasi sudah semakin 

meluas dan telah berkembang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Animasi 

merupakan salah satu bagian dari bentuk dunia hiburan yang berupa visualisasi gambar 

bergerak, baik yang dilengkapi dengan audio ataupun tidak. Biasanya dalam 

penyajiannya berupa gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi. Animasi adalah suatu 

teknik yang banyak sekali digunakan dalam dunia film dewasa ini, baik sebagai suatu 

kesatuan yang utuh, bagian dalam suatu film maupun bersatu dalam film live (Syahfitri, 

2011).  

Animasi juga dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi 

tentang kisah-kisah inspiratif dalam bentuk film yang disebut film animasi. Untuk 

membuat sebuah film animasi, ada beberapa tahapan-tahapan dalam pembuatannya. 

Tahapan pembuatan animasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pra-produksi, 

produksi dan pasca produksi. Dengan menggunakan tiga kombinasi tersebut, proses 

pembuatan animasi lebih efisien dan animasi yang dihasilkan akan terlihat lebih hidup. 

Dalam merancang film animasi perlu adanya perencanaan mengenai detail apa saja 

yang dapat membantu proses pembuatannya. Detail yang diperlukan disertakan dalam 

bagian storyboard yang merupakan bagian dari tahapan pra-produksi dan diperlukan 

untuk membantu dalam tahap produksi. Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang 

disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Storyboard tidak hanya menampilkan 

pemotretan individu dalam hal video atau layar untuk multimedia berbasis komputer, 

tetapi juga urutannya (Strong, 2001). Dengan storyboard, produksi dapat merencanakan 

film terlebih dahulu. Teknik storyboard dibagi menjadi 2 yaitu: video storyboard dan 

multimedia storyboard. Video storyboard hanya menampilkan informasi standar seperti: 

scene, peletakan kamera, perpindahan kamera dan dialog/text. Sedangkan multimedia 

storyboard berisi banyak jenis informasi dibandingkan dengan video storyboard. 

Sehingga multimedia storyboard sangat cocok untuk membuat film animasi karena 

dapat memberikan informasi rinci tentang tata letak visual setiap adegan. Kisah yang 

akan digunakan untuk membuat film animasi 3D menggunakan multimedia storyboard 

adalah kisah Mush’ab bin Umair. Kisah Mush’ab bin Umair menceritakan tentang 

seorang pemuda Quraisy yang kaya raya, tampan, dan terbiasa dengan kesenangan 
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duniawi. Namun, setelah masuk islam ia rela meninggalkan harta yang dimilikinya dan 

berjuang menyebarkan agama islam. Kisah perjuangan Mush’ab bin Umair diharapkan 

dapat menjadi inspirasi dan panutan bagi masyarakat di Indonesia terutama yang 

beragama islam. Kisah Mush’ab bin umair akan dibuat dalam bentuk film animasi 3D. 

Film animasi ini bisa ditonton oleh remaja keatas atau kategori BO (Bimbingan Orang 

tua). Alasan dari mengangkat kisah ini menjadi sebuah film animasi adalah karena kisah 

ini sangat inspiratif dan memiliki banyak pesan moral yang dapat diambil dari kisah 

tersebut. Namun, kisah ini masih diceritakan dalam bentuk buku dan film ilustrasi. 

Menurut situs tempo.co 28 Oktober 2015, 90 persen masyarakat Indonesia lebih suka 

menonton daripada membaca buku. Oleh karena itu, kisah Mush’ab ini akan dibuat 

dalam bentuk film animasi 3D. Selain itu, alasan memfilmkan dalam bentuk animasi 3D 

adalah sebagai solusi media untuk menyampaikan informasi tentang perjalanan kisah 

Mush’ab bin Umair yang inspiratif. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan didapatkan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1)  Bagaimana mengangkat kisah Mush’ab bin Umair ke dalam bentuk film animasi   

3D.  

2) Bagaimana menerapkan teknik storyboard dalam proses pra produksi film 

animasi kisah Mush’ab bin Umair. 

TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan pembuatan proyek ini adalah menerapkan teknik storyboard 

dengan template multimedia storyboard dalam proses pra produksi film animasi kisah 

Mush’ab bin Umair serta menyampaikan kisah inspiratif dalam bentuk film animasi 3D 

kepada masyarakat muslim Indonesia dari kisah Mush’ab bin Umair. 

PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang juga mengkaji tentang pembuatan film animasi, salah satunya sebagai berikut: 
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Penulis Jacky Sukmana (2018) 

Perguruan 

Tinggi 

Universitas Bengkulu 

Judul Metode 2D Hybrid Animation 

dalam Pembuatan Film 

Animasi di Macromedia Flash 

MX 

Inti 

Kajian 

Membuat film animasi 

menggunakan metode hybrid 

animation yang berpedoman 

dengan storyboard yang dibuat 

dengan gambar tangan dan 

kemudian di kerjakan secara 

digital di komputer 

Software Swift3D, flash 8.0 

Teknik Metode 2D Hybrid Animation 

Hasil Film Animasi 2D Nabi Musa 

AS 

 

Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu 

1)  Inti Kajian, membuat film animasi dengan menggunakan multimedia storyboard 

yang memiliki beberapa detail penting sebagai acuan dalam proses produksi 

animasi 

2)  Pembuatan storyboard dalam pembuatan film animasi ini menggunakan template 

multimedia storyboard dari David Strong.  

 

METODE PENELITIAN 

Adapun tahap-tahap metodologi penelitian yang digunakan untuk mempermudah 

proses penelitian adalah pengumpulan data: 

1) Melakukan Dokumentasi 
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Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data 

dari buku karya omer dongeloglu kemudian mencatat kejadian-kejadian yang 

berkaitan dengan kisah Mush’ab bin Umair. Dokumentasi dilakukan sebagai 

pedoman untuk menjaga keaslian cerita.  

2) Wawancara  

Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada pakar yang mengetahui cerita atau 

sejarah tentang kisah yang akan di angkat untuk dijadikan film animasi 3D. Dan 

wawancara juga dilakukan kepada pakar yang ahli di bidang storyboard. Sehingga 

storyboard yang digunakan dapat di jadikan sebagai pedoman untuk membuat film 

animasi 3D.  

3) Angket atau Kuesioner 

Setelah proses pembuatan film selesai, maka akan dilakukan pemberian kuesioner 

kepada audience untuk mengetahui pemahaman dan manfaat yang didapat setelah 

menonton film animasi 3D. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini cerita yang diangkat untuk membuat film animasi 3D adalah 

sebuah kisah Mush’ab bin Umair yang berjuang untuk memperjuangkan agama islam. 

Kisah tersebut diambil dari sebuah buku karya Omer Dongeloglu dan kemudian dibuat 

menjadi sebuah film animasi. Film animasi akan dibuat menggunakan teknik storyboard 

dan menggunakan software Blender 2.8 untuk bagian modelling, rigging, animating dan 

rendering sehingga menghasilkan sebuah film animasi. Serta, penulis menggunakan 

aplikasi Wondershare Filmora untuk melakukan editing. 

  

Produksi 

Tahap produksi merupakan langkah selanjutnya dari tahapan Pra-Produksi. Tahap 

ini berfokus pada eksekusi film dimulai dari pembuatan objek 3D, proses pemberian 

warna dan teksur, proses penggerakkan objek 3D dan rendering. 
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Modelling & Texturing 

Tahapan modelling dan texturing adalah proses melakukan pembuatan objek 3D 

dan diberikan warna atau tekstur sehingga objek terlihat lebih nyata. Tahapan ini 

mengacu pada referensi gambar dari proses brainstorming dan juga concept art yang 

telah dibuat pada tahapan Pra-Produksi. Untuk modelling karakter dapat menggunakan 

aplikasi Adobe Fuse yang menyediakan layanan untuk mempermudahkan user dalam 

membuat karakter yang diinginkan. terdapat 10 karakter dan 13 objek properti untuk 

membuat film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair. Terdapat juga objek 3D yang 

diambil dari internet untuk digunakan dalam pembuatan film animasi 3D kisah Mush’ab 

bin Umair, yaitu : Blacksmith tools (https://www.free3d.com). 

Tabel 1  

Objek karakter film animasi 3d Kisah Mush’ab bin Umair 

No Tokoh Brainstorming Karakter 

        1 Mush’ab bin Umair  

 

Tabel 2  

Objek properti film animasi 3d Kisah Mush’ab bin Umair 

No Objek Brainstorming Properti 

           1 Parfum 

  

 Animating 

Tahapan ini merupakan proses penggerakkan objek 3D. sehingga objek-objek 

terlihat lebih hidup. pada proses penggerakkan objek animasi 3D, dilakukan dengan 

adanya penguncian setiap gerakan-gerakan yang disebut keyframe. 

https://www.free3d.com/
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Contoh pada proyek ini proses penggerakkan objek pedang. Penggerakkan objek 

pedang dilakukan mengikuti gerakan tangan karakter yang ingin menyerang musuh 

dengan menggunakan pedang. Proses animating ditandai dengan adanya penguncian 

setiap posisi pada objek pedang. Penguncian pada animating disebut dengan keyframe. 

Keyframe dapat di temui pada jendela timeline seperti gambar berikut: 

 

Gambar 1. Proses penguncian gerakan objek dalam animating 

Untuk animasi pada karakter dapat menggunakan template dari situs mixamo.com 

yang menyediakan berbagai template untuk menganimasikan karakter. Karakter yang 

sudah dibuat, di unggah ke situs tersebut. Lalu karakter tersebut dapat dianimasikan 

sesuai template yang disediakan. Pada film animasi 3d kisah Mush’ab bin Umair, 

terdapat berbagai macam gerakan seperti: berjalan, berdialog, sedih, marah, menyerang, 

dan lain-lain. 

Tabel 3  

Proses animating karakter 

No Gerakan Hasil 

      1 berdialog 
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            2 sedih 

 

Rendering 

Tahapan ini merupakan tahap untuk meng-ekspor hasil dari animasi yang telah 

dibuat menjadi gambar atau video. Rendering yang digunakan adalah eevee rendering 

Sebelum melakukan rendering, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur 

pengaturan pada render. untuk menghasilkan hasil gambar atau video yang jernih, perlu 

mengatur render sample. Semakin tinggi render sample yang digunakan, semakin jernih 

hasil suatu gambar.  

 

Gambar 2. Pengaturan kualitas render 

Pada proyek akhir ini, digunakan render sample 16 karena pada sampel ini kualitas 

gambar yang didapatkan sudah cukup bagus dan proses  rendering masih cukup cepat. 

sehingga pada sampel ini proses rendering sangat efektif untuk dilakukan.  

 

Gambar 3. Pengaturan resolution render 

Pada pengaturan resolusi gambar pada proyek akhir ini, digunakan resolusi 100% 

agar hasil gambar jernih dan tidak pecah.  
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Analisis Statistik Inferensial 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ustadz, didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1) Alur cerita pada film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair yang diangkat dari 

buku karya Omer Dongeloglu sudah sesuai berdasarkan kisah aslinya. 

2) Tokoh/karakter yang ada pada film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair masih 

perlu perlu ditampilkan lebih baik lagi. Terutama pada wajah pemeran utama 

yang seharusnya lebih tampan lagi. Namun, karakter pada film animasi 3D kisah 

Mush’ab bin Umair masih cukup layak jika ditampilkan sebagai film animasi 3D. 

3) Properti/objek pada film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair telah sesuai 

berdasarkan barang-barang/properti yang digunakan pada masa itu. 

4) Dialog pada film Mush’ab bin Umair diambil dari dialog-dialog atau penggalan-

penggalan cerita yang ada pada buku karya Omer Dongeloglu. Dialog yang 

digunakan sudah sesuai berdasarkan kisah Mush’ab bin Umair. 

5) Kostum yang ada pada film animasi 3D Kisah Mush’ab bin Umair terlihat polos 

dan  masih perlu ditampilkan lebih baik lagi menyesuaikan kostum yang 

digunakan pada masa itu.  

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada pakar/ahli dibidang storyboard. Dari 

hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu: Kelengkapan informasi 

atau detail-detail yang dibutuhkan dalam penerapan storyboard untuk membantu 

director dalam membuat  film animasi 3D sudah cukup lengkap dan informatif. Namun, 

pada template multimedia storyboard belum terdapat detail durasi dalam pembuatan 

film animasi. Oleh karena itu, perlu ditambahkan detail durasi pada multimedia 

storyboard agar director lebih mudah untuk menentukan waktu dari setiap scene  yang 

akan dibuat. 

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa multimedia storyboard pada penelitian 

ini berhasil dan valid. Sehingga storyboard multimedia dapat digunakan untuk 

membantu director  dalam menentukan detail-detail yang dibutuhkan pada pembuatan 

film animasi. 
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Analisis Data  

Dari hasil pengujian mengumpulkan data QA yang telah dilakukan, didapatkan 35 

responden berusia 17-24 tahun yang merupakan kategori remaja. pengambilan data QA 

dilakukan secara acak kepada siapapun baik agama islam ataupun agama non muslim . 

Berdasarkan grafik berikut, ditunjukkan profil responden dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4. Grafik usia responden 

Selanjutnya dari pengujian ini responden akan diminta untuk menonton film animasi 

3D kisah Mush’ab bin Umair, kemudian responden akan diberikan pertanyaan 

mengenai pengetahuan mengenai kisah Mush’ab bin Umair. ditemukan hanya 25.7% 

dari 35 responden yang tahu dengan kisah Mush’ab bin Umair. Grafik dibawah ini 

menunjukkan persentase jumlah responden yang mengetahui kisah Mush’ab bin Umair: 

 

Gambar 5. diagram pengetahuan responden terhadap kisah Mush’ab bin Umair 

 Kemudian pada pengujian ini ditemukan sebanyak 85.7% yang belum menonton 

film kisah Mush’ab bin Umair, baik itu dalam bentuk film animasi 2D, film animasi 3D 

ataupun ilustrasi kisah Mush’ab bin Umair. Grafik dibawah ini menunjukkan persentase 

jumlah responden yang belum ataupum sudah menonton film Mush’ab bin Umair. 
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Gambar 6. Grafik responden yang pernah menonton kisah Mush’ab bin Umair 

 Pada pengujian yang dilakukan setelah menonton film animasi 3D kisah 

Mush’ab bin Umair. Ditemukan hasil dari tingkat ketertarikan responden terhadap film 

animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair. Grafik dibawah ini adalah hasil persentase dari 

tingkat ketertarikan responden terhadap film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair. 

 

Gambar 7. Diagram ketertarikan responden terhadap film animasi 3D kisah Mush’ab 

bin Umair 

 Kemudian responden diberikan pertanyaan terakhir mengenai pesan moral yang 

dapat diambil dari film animasi 3D tersebut.  Dari hasil pengujian pengumpulan data 

QA yang telah dilakukan, Lebih dari 82% responden dapat mengambil pesan moral dari 

film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair. Dari 82% tersebut terdapat 41% responden 

yang berhasil mengambil pesan moral tentang rela mengorbankan segalanya demi 

membela agama islam. Dengan mendapatkan lebih dari 82% responden yang dapat 

mengambil pesan moral dari film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair. Menjelaskan 

bahwa film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair merupakan kisah yang inspiratif.  

 

Kesimpulan  
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Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil anaisa yang didapatkan terhadap data 

pengujian penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Secara keseluruhan, film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair telah sesuai dengan 

kisah aslinya. Baik dari alur, tokoh, properti, dialog dan kostum yang digunakan. Oleh 

karena itu film animasi 3D kisah Mush’ab bin Umair dapat ditonton oleh masyarakat.  

2) Storyboard Multimedia memberikan detail-detail yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan animasi 3D. detail-detail seperti: gambar, screen type, animation, deskripsi 

dan durasi merupakan informasi yang memberikan kemudahan bagi director dalam 

mengatur animasi yang akan dibuat.  

3) Secara keseluruhan, responden merasa puas terhadap film animasi 3D kisah Mush’ab 

bin Umair.  

4) Lebih dari 82% responden dapat mengambil pesan moral dari film animasi 3D kisah 

Mush’ab bin Umair. Dari 82% tersebut terdapat 41% responden yang berhasil 

mengambil pesan moral tentang rela mengorbankan segalanya demi membela agama 

islam.  

Saran  

Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya, yaitu: 

1) Tokoh karakter pemeran kisah Mush’ab bin Umair perlu ditampilkan lebih baik lagi 

terutama pada wajah karakter utama yang seharusnya lebih tampan. Dan butuh referensi 

lebih banyak lagi dalam mempersiapkan sebuah film animasi.  

2) Atribut atau kostum yang digunakan pada film Mush’ab bin Umair perlu ditampilkan 

lebih baik lagi. pakaian pada film animasi masih terlihat polos dan perlu disesuaikan 

dengan pakaian pada masa itu.  

3) Dialog pada film animasi kisah Mush’ab bin Umair masih diisi oleh 1 suara. Agar 

lebih baik lagi pengisi suara disesuaikan untuk setiap pemerannya.  

4) Detail pada multimedia storyboard sebaiknya ditambahkan detail durasi agar director 

lebih mudah untuk menentukan waktu dari setiap scene yang akan dibuat. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

148 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ansori, B. (2019, Mei 3). Kisah Raja Najasyi (Ashomah bin Abjar). Retrieved from 

Kisah Raja Najasyi (Ashomah bin Abjar): https://minanews.net/kisah-raja-

najasyi-ashomah-bin-abjar/ 

Dongeloglu, O. (2013). Best Stories of Mush'ab bin Umair. Istanbul Turkey: Kaysa 

Media, grup Puspa Swara (Anggota Ikapi). 

InspiraStudio (Director). (2018). Mush'ab bin Umair: Duta pertama Rasulullah SAW 

yang Syahid di Uhud [Motion Picture]. 

Marshall, D. (2001, 4 10). Graphic Animation Files. Retrieved from Graphic Animation 

Files: https://users.cs.cf.ac.uk/Dave.Marshall/Multimedia/node175.html 

Strong, D. (2001, June). Storyboarding. CSLP — Storyboarding , 1-10. Retrieved from 

Storyboarding: 

http://www.swlauriersb.qc.ca/schools/recit/mm2_res/manuals/Storyboarding.pdf 

Sukmana, J. (2018). METODE 2D HYBRID ANIMATION DALAM PEMBUATAN 

FILM ANIMASI dI MACROMEDIA FLASH MX. Pseudocode, Volume V 

Nomor 1, 29-36. 

Syahfitri, Y. (2011). Teknik Film Animasi dalam Dunia Komputer. SAINTIKOM, 212-

217. 

Utami, D. (2011). Animasi dalam Pembelajaran. Majalah Ilmiah Pembelajaran Nomor 

1 Volume 7 , 44-52. 

Waeo, V., Lumenta, A. S., & Sugiarso, B. A. (2016). Implementasi Gerakan Manusia 

Pada Animasi 3D Dengan Menggunakan Menggunakan Metode Pose to pose. 

Teknik Informatika, Volume 9, 1-8. 

 

 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

149 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

ANALISA SPASIAL LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH BERBASIS 

WEB 

Afifah Syahirah1), Mardhiah Fadhli2) 

 

1Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 28265 

E-mail: afifah17ti@mahasiswa.pcr.ac.id  

2Teknik Komputer, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 28265 

E-mail: mardhiah@pcr.ac.id  

 

Abstract 

One of the areas of facilities and infrastructure that needs to be considered in an area is the field of 

cleanliness. Waste Disposal Sites (TPS) are facilities that must be owned by every region in 

Indonesia. A good waste disposal site (TPS) must be fulfilled if the local government wants to 

tackle the waste problem in its area, therefore the waste disposal site must be established with 

established procedures and criteria such as distances between settlements, rivers, and roads, as 

well as no TPS. may interfere with existing facilities in accordance with what was said by Mr. 

Nofan as section of the TPA and TPS Management Section of the Pekanbaru City DLHK Office. 

Therefore, the Spatial Analysis of the Location of the Web-Based Disposal Site can assist the 

DLHK in finding new TPS locations as well as providing geographic information on existing TPS 

locations. This system is designed using framework CodeIgniter, PHP and MySQL programming 

languages as the DBMS, and ArcGIS as tools for analysis. After testing by the black box and user 

acceptance test, it can be concluded that the functionality of the system has succeeded as expected. 

With this system, the DLHK found it very helpful in determining the new TPS location, this 

system made their work more effective and efficient. For usability testing carried out with 65 

people, the results obtained are 87.5% of users strongly agree. An easy-to-use system, an attractive 

appearance, and quick information that helps the community determine the location of a new TPS 

in their place, has made the community agree with this system. 

Keywords: Criteria, Distribution, Spatial Analysis, TPS, Location.. 

 

Abstrak 

Salah satu bidang sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan di suatu wilayah adalah bidang 

kebersihan. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) merupakan sarana yang harus dimiliki oleh setiap 

daerah di Indonesia. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang baik, wajib dipenuhi apabila 

pemerintah daerah hendak menanggulangi masalah sampah di daerahnya, maka dari itu Tempat 

Pembuangan Sampah harus ditetapkan dengan prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan seperti 

jarak antar permukiman, sungai, dan jalan raya, serta TPS tidak boleh mengganggu fasilitas yang 

sudah ada sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Nofan selaku seksi Bagian Pengelolaan TPA 

dan TPS Kantor DLHK Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, dengan adanya Analisa Spasial Lokasi 

Tempat Pembuangan Sampah Berbasis Web dapat membantu pihak DLHK dalam pencaharian 

lokasi baru TPS serta memberikan informasi geografis lokasi TPS yang sudah ada. Sistem ini 

dirancang menggunakan framework codeigniter, bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

DBMSnya, serta ArcGIS sebagai tools untuk menganalisa. Setelah dilakukan pengujian black box 
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dan user acceptance test dapat disimpulkan bahwa secara fungsionalitas sistem telah berhasil 

sesuai yang diharapkan. Dengan adanya sistem ini, pihak DLHK merasa sangat terbantu dalam 

menentukan lokasi baru TPS, sistem ini membuat kerja mereka lebih efektif dan efisien. Untuk 

usability testing dilakukan dengan 65 masyarakat, didapatlah hasil 87,5% pengguna sangat setuju. 

Sistem yang mudah digunakan, tampilan yang menarik, dan informasi yang cepat didapat serta 

membantu masyarakat dalam menentukan lokasi baru TPS di tempat mereka, membuat 

masyarakat setuju adanya sistem ini. 

Kata kunci: Kriteria, Sebaran, Analisa Spasial, TPS, Lokasi. 

 

PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan kota Pekanbaru membuat kebutuhan sarana dan 

prasarana pendukung perkembangan tersebut perlu diperhatikan. Salah satu sarana dan 

prasarana yang sangat penting adalah di bidang kebersihan khususnya dalam 

pengelolaan persampahan. Kota Pekanbaru mampu menghasilkan sampah kurang lebih 

500 ton per-hari. Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan kota Pekanbaru, membagi tanggung jawab pengelolaan sampah dari 

sumber sampai dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menjadi dua bagian. Sampah 

yang dihasilkan dari sumbernya sampai dengan sampah masuk ke dalam TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara) termasuk dalam tanggung jawab masyarakat.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nofan selaku seksi bidang TPA dan TPS 

DLHK Kota Pekanbaru, bahwa di Kota Pekanbaru banyak munculnya TPS liar atau non 

legal yang mengakibatkan beberapa fasilitas rusak dan memperburuk pemandangan 

Kota Pekanbaru. Dibutuhkan analisis secara geografis terhadap penyebaran TPS yang 

sudah ada serta rekomendasi lokasi yang akan menjadi TPS legal, yang nantinya akan 

mengurangi TPS liar yang sudah ada di Kota Pekanbaru.  

Penerapan GIS merupakan langkah yang tepat dalam melakukan analisis sebaran 

TPS di kota Pekanbaru. Web ini dirancang menggunakan framework CodeIgniter dan 

analisa spasial menggunakan tools yang ada pada ArcGIS. Dari hasil pengujian pada 

pihak DLHK dengan user acceptance test dinyatakan bahwa seluruh fungsi pada web 

yang telah dibuat berjalan seperti yang diharapkan. Pihak DLHK merasa sangat terbantu 

dengan adanya sistem ini, dikarenakan penentuan lokasi TPS baru menjadi lebih efektif 

dan efisien. Pada pengujian dengan 65 masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan 
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usability testing sebesar 87,5% masyarakat setuju dengan adanya web ini. Masyarakat 

terbantu mengenai informasi TPS yang ada di sekitar mereka. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku jurnal, dan 

paper penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam 

pembuatan proyek akhir ini. 

2) Pengumpulan data dan informasi  

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan pada 

proyek akhir ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

langsung kepada pakar atau ahli. Data yang dianalisa dan dikumpulkan 

berupa data sebaran lokasi TPS legal di Kota Pekanbaru serta kriteria 

lokasi TPS. 

3) Perancangan 

Perancangan sistem dilakukan adalah use case diagram, scenario use case, 

activity diagram, dan perancangan antarmuka. 

4) Implementasi 

Platform berbasis website menggunakan Framework Codeigniter dan Bahasa 

Pemograman PHP dan database server MYSQL. 

5) Pengujian 

Pengujian sistem bertujuan untuk menguji apakah sistem dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. Pada pengujian sistem ini digunakan metode 

black box testing dan user acceptance test (UAT) untuk dapat 

menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat 

pembuatan sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arsitektur Sistem  
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Sistem ini dibangun dengan perancangan sistem yang menjelaskan alur kerja 

dari sistem dan dapat dilihat pada Gambar 1.1 Arsitektur sistem tersebut menjelaskan 

tentang arsitektur sistem Analisa Spasial Tempat Pembuangan Sampah Berbasis Web. 

Aktifitas sistem dimulai dengan admin yang login lalu melakukan kelola data pada data 

sebaran TPS Kota Pekanbaru, sistem menampilkan rekomendasi lokasi baru TPS yang 

diambil dari file geojson. Lalu, masyarakat dapat melihat sebaran lokasi TPS yang telah 

dikelola admin pada peta. Kebutuhan yang dibutuhkan admin TPA/TPS dan masyarakat 

akan dipilih dari web server melalui database.  

 

Gambar 1. 5 Cara kerja dan Arsitektur Sistem 

Implementasi Analisa Spasial 

Perancangan sistem pada proyek akhir ini menggunakan Analisa spasial dalam 

mendapatkan lokasi rekomendasi untuk pembangunan tps baru. Analisa spasial yang 

digunakan meliputi buffer, union, dan erase. Detail Analisa dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1.4 Proses Buffer 

Proses buffer merupakan analisis yang menghasilkan layer spasial baru 

berbentuk poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya sehingga dapat 

memungkinkan seorang pengguna untuk membuat suatu jangkauan atau batasan dari 

area tertentu. Pada sistem ini proses buffer dilakukan pada layer permukiman 50 meter, 

fasilitas umum 50 meter, jalan raya 2 meter, dan perairan 30 meter. 

1.5 Proses Union 

Tool union digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih fitur polygon. 

Proses ini berguna untuk melakukan penggabungan pada setiap layer hasil yang telah 

kita buffer tadi seperti layer permukiman, fasilitas umum, jalan raya, dan perairan. 
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1.6 Proses Erase 

Tool erase digunakan untuk menghapus bagian fitur yang overlap dengan fitur 

erase (polygon). Fitur yang tidak overlap dengan fitur erase akan disimpan sebagai fitur 

baru. Proses erase merupakan proses akhir untuk mendapatkan lahan/tanah yang cocok 

dijadikan lokasi baru TPS. Untuk melakukan proses ini diperlukan layer kota pekanbaru 

dan layer union yang tadi kita proses. Layer pekanbaru menjadi layer inputan dan layer 

hasil union akan menjadi layer yang akan dihapus. Hasil tersebut yang menjadi lokasi 

rekomendasi TPS baru. 

 

Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu dan kegunaan yang berbeda. 

10) Halaman Dashboard 

Berikut merupakan halaman dashboard yang menampilkan jumlah data, jumlah 

admin, serta grafik jumlah TPS berdasarkan kecamatan. 

 

Gambar 1. 2 Halaman dashboard 

11) Halaman Rekomendasi Lokasi  TPS Baru 

Pada halaman bagian ini terdapat peta yang sudah dioverlay dengan hasil analisa 

yang didapat pada aplikasi ArcGIS, serta terdapat keterangan peta dan kriteria 

penentuan lokasi baru TPS yaitu minimal 30 meter dari perairan, 50 meter dari 

permukiman, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, serta 2 meter dari jalan raya. 
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Gambar 1. 3 Halaman penyedia sponsor 

 

 

12) Halaman Informasi Lokasi TPS di Kota Pekanbaru  

Berikut merupakan halaman informasi lokasi TPS, terdapat marker yang bila 

diklik akan menampilkan detail dari TPS tersebut, dan pemilihan jenis peta, serta 

checkbox untuk memfilter TPS berdasarkan kecamatan. 

 

Gambar 1. 4 Halaman informasi lokasi TPS 
 

Hasil Pengujian  

1. Pengujian Black Box 

Pengujian black box merupakan pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui 

struktur kode atau program. Dari hasil pengujian black box yang dilakukan tidak 

ditemukan kendala dan kesalahan dalam menjalankan fungsionalitas. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur atau fungsionalitas sistem yang 

ada sudah valid dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pengujian ini 

dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Analisa Spasial Lokasi Tempat Pembuangan 

Sampah Berbasis Web sudah berjalan dengan baik dari segi fungsionalitas.  

2. Pengujian Usability Testing 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah 

sesuai dengan kebutuhan user. Terdapat 4 variabel Usability yaitu usefulness, ease of 

use, user interface, dan satisfaction. Pengujian ini dilakukan ke 65 masyarakat Kota 

Pekanbaru dengan 5 sampel masyarakat di setiap kecamatannya. Berdasarkan hasil 

pengujian usability testing, didapatkan 88,9% usefulness, 86,3% ease of use, 87% user 

interface, dan 88,8% statisfaction. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengujian ke 4 

kandidat penyedia sponsor, dan 4 kandidat penyelenggara acara yang sering melakukan 

kerja sama sponsorship. Didapat bahwa 87,5% sangat setuju bahwa Analisa Spasial 

Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Berbasis Web dibangun. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang didapat sistem 

yang dibangun adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian black box testing, didapatkan bahwa sistem 

sudah sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan sehingga secara 

fungsionalitas sistem tersebut telah berhasil. 

2. Berdasarkan hasil pengujian User Acceptance Testing (UAT) dengan admin 

bidang TPS/TPA DLHK Pekanbaru bahwa fungsi sistem telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Didapat 87,5% responden atau masyarakat yang setuju dengan adanya 

sistem ini. 

4. Sistem ini sangat membantu pihak DLHK dalam penentuan lokasi baru TPS 

dan pihak masyarakat dalam mengetahui informasi sebaran TPS yang ada di 

Kota Pekanbaru. 

 

Saran 

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan sistem selanjutnya dapat dikembangkan fitur direction untuk 

masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mencari titik TPS yang 

diinginkan. 

2. Sistem dapat dikembangkan dengan versi mobile. 
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Abstract 

The use of cloud computing service enables clients to access data and information without 

having to install an application which increases the number of client requests that leads to 

the increase of server load and could result in overload. In clustering technology, the server 

workload will be distributed evenly to each server. To run clustering, a platform called 

Kubernetes is needed. Kubernetes is used for container management. To run a clustering 

with Kubernetes requires virtualization using LXD. In this research compares the 

performance of conventional model services and Kubernetes clusters. The test results of 

two servers in standby condition, the technology that uses the highest CPU and memory is 

the Kubernetes cluster which reached 104% on CPU usage, while memory usage is 28%. It 

is because of the nodes that are running on the virtual machine. In busy server conditions, 

conventional technology is the one that uses the highest CPU and memory due to the high, 

which reached 1289% on CPU usage while memory usage is 46%. Number of client 

requests that increase CPU and memory resources. 

Keywords: Cluster computing, Kubernetes, LXD, CPU, Memory. 

Abstrak 

Penggunaan layanan cloud computing dapat memudahkan client untuk mengakses data dan 

informasi tanpa harus menginstall aplikasi. Penyebabnya peningkatan jumlah request client 

yang akan mengakibatkan beban server menjadi lebih berat dan mengakibatkan overload. 

Teknologi cluster hadir untuk menangani beban kerja server yang meningkat akan dibagi 

secara merata atau seimbang kepada masing-masing server. Namun, untuk menjalankan 

clustering, membutuhkan sebuah platform yang dinamakan Kubernetes. Kubernetes 

digunakan untuk manajemen container, untuk menjalankan cluster menggunakan 

virtualisasi Kubernetes menggunakan LXD. Pada penelitian ini dibandingkan performa 

layanan model konvensioanl dan Kubernetes cluster. Diperoleh hasil pengujian kedua 

server saat server dalam keadaan standby, teknologi yang menggunakan CPU dan memory 

paling tinggi adalah Kubernetes cluster yang mencapai 104% pada penggunaan CPU, 

sedangkan penggunaan memori yaitu 28%. Hal ini disebabkan terdapat node-node yang 

berjalan diatas mesin virtual. Pada saat server busy, teknologi konvensional adalah 

penggunaan CPU dan memory paling tinggi, yang mencapai 1289% pada penggunaan CPU 

sedangkan penggunaan memori yaitu 46%. Dikarenakan request klien yang tinggi dapat 

meningkatkan sumber daya CPU dan memory. 

mailto:sarah17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:fadhli@pcr.ac.id
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Kata Kunci: Cluster computing, Kubernetes, LXD, CPU, Memory. 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi segala sesuatu yang dilakukan menjadi 

lebih mudah, berbeda dengan sebelum adanya teknologi, segala sesuatu masih 

dilakukan secara manual. Seperti pada penggunaan teknologi komputasi. Teknologi 

komputasi adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi komputer, jaringan, server 

dan aplikasi berbasis internet (Kominfo, 2013). Salah satu jenis dari komputasi modern 

adalah cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang menjadikan 

internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Selain 

itu, cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa 

harus menginstall aplikasi terlebih dahulu dan mengakses data dan informasi melalui 

internet (IdCloudHost, 2019). 

Layanan cloud computing tersimpan pada server. Semakin meningkatnya jumlah 

requst client akan menambah beban server menjadi lebih berat, sehingga dapat 

mengakibatkan overload. Dari hal tersebut perlu meningkatkan kinerja server ketika 

terjadi masalah dalam satu node, maka virtual machine didalamnya akan berpindah ke 

node lain untuk mengatasi gangguan pada layanan yang diakses client. Layanan-layanan 

server dijalankan pada mesin-mesin server virtual di dalam mesin server fisik. Jumlah 

layanan yang banyak, data-data penting, dan tingkat ketergantungan kinerja dari 

perusahaan, instansi, atau organisasi yang tinggi terhadap layanan server membuat 

server harus dapat melayani secara terus menerus. (Adi, Nurhayati, & Widianto, 2016).  

Penggunaan teknologi cluster maka akan mengurangi beban kerja server. Cluster 

computing adalah teknologi yang memanfaatkan beberapa sumber daya komputer untuk 

bekerja secara bersamaan, sehingga terlihat seperti satu sistem yang saling terintegrasi. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknologi cluster computing yang bertujuan 

mengurangi beban kerja server (Apriliana dkk., 2018). 

Disebabkan perkembangan teknologi semakin pesat, maka virtualisasi berbasis 

container hadir untuk menjalankan aplikasi, sehingga membutuhkan beberapa container 

untuk menjalankan services atau layanan yang sama. Salah satu platform untuk 

mengelola teknologi container adalah Docker. Docker merupakan project open source 
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yang menyediakan platform terbuka untuk pengembangan dan administrator agar dapat 

membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam lokasi manapun sebagai 

sebuah (container) yang ringan. Untuk membangun suatu layanan diperlukan sebuah 

software cluster orchestration yaitu Kubernetes. Penelitian mengenai kubernetes sudah 

pernah dilakukan yaitu oleh Rendy Willianto (2020) yang berjudul “Manajemen 

Kontainer Berbasis Docker Menggunakan Kubernetes dan Portainer”. Kubernetes 

merupakan platform open source yang digunakan untuk manajemen container. 

Teknologi virtualisasi server diterapkan ke server dengan prosesor inti Multipel, 

dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dan layanan virtualisasi. Dengan 

menggunakan teknologi virtualisasi masalah mengenai kebutuhan terhadap hardware 

dapat teratasi. Sehingga penggunaan teknologi virtualisasi lebih menguntungkan 

dibandingkan penggunaan mesin non-virtual. Salah satu teknologi virtualisasi yaitu 

LXD Container. LXD Container merupakan sekumpulan satu atau lebih suatu proses 

yang diisolasi dari seluruh sistem (Saputra, Budiono, & Widjajarto, 2019). Selain itu, 

LXD sebanding dengan virtual machine dengan kemampuan untuk meng-host beberapa 

container OS di satu host tunggal. LXD juga menggunakan Linux Container (LXC) 

APIs melalui liblxc dan satu set Go bindings untuk membuat dan mengelola container 

(Pratama, Mayasari, & Sanjoyo, 2018). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai 

“Implementasi Kubernetes Cluster menggunakan LXD Container” dengan tujuan 

membangun cluster Kubernetes menggunakan virtualisasi LXD dan membandingkan 

kinerja sumber daya perangkat keras (CPU dan memori) selama virtualisasi server web 

standby dan sibuk antara teknologi konvensional dan teknologi cluster Kubernetes. 
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METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah: 

A. Pengujian High-Availability 

Pengujian akan dilakukan sebanyak 5 kali pengujian agar dapat melihat tingkat 

keberhasilan dari pengujian load balancer, failover dan failback. 

1. Pengujian Load Balancer dan Failover 

Tingkat keberhasilan dari pengujian load balancer dan failover dilakukan dengan 

mengofflinekan salah satu node. Pada saat salah satu node telah offline, maka 

resource akan berpindah ke node yang tersedia (running). 

2. Pengujian Failback 

Pengujian ini melihat apakah layanan web server yang sebelumnya digantikan oleh 

node lainnya akan kembali lagi. 

B. Pengujian Performance 

1. Pengujian Stress Testing 

Pengujian Stress Testing bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kekuatan 

sebuah web server dalam menangani request client secara bersamaan dalam satu 

waktu pada server yang menggunakan aplikasi JMeter. 

2. Pengujian performa virtualisasi web server dalam keadaan standby dan busy 

Pengujian ini dilakukan untuk memonitoring persentase penggunaan CPU dan 

memory ketika web server tidak diakses klien (standby) dan diakses oleh client 

(busy), dengan menggunakan aplikasi protokol SNMP. 

3. Pengujian Scalability 

Scalability bertujuan untuk melihat beban layanan yang meningkat dengan cara 

penambahan pod, dan dapat melakukan pengurangan pod ketika beban layanan 

menurun. Perubahan tersebut dapat mengatasi beban layanan sesuai kebutuhan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian High-Availability 

Pada pengujian failover dan Load Balancer ini akan dilakukan skenario jika 

worker2 diofflinekan atau dimatikan apakah node lainnya akan menggantikan fungsi 

layanan dari worker2 dan web server masih dapat diakses oleh client atau tidak. 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Failover dan Load Balancing  

Pengujian 

Ke -  

Node 
Status Web 

Server Master 
Worker 

1 

Worker 

2 

1 Aktif Aktif Mati Aktif 

2 Aktif Aktif Mati Aktif 

3 Aktif Aktif Mati Aktif 

4 Aktif Aktif Mati Aktif 

5 Aktif Aktif Mati Aktif 

Tabel 1 menunjukkan bahwa status web server tetap aktif dan dapat diakses user 

ketika worker2 telah diofflinekan atau dimatikan. Layanan web server diambil fungsi 

oleh worker1. Pengujian ini melakukan simulasi user sebanyak 20, 40, dan 60 user. 

Simulasi menggunakan perangkat lunak JMeter. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. 

Berikut adalah hasil pengujian  failback yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Failover dan Load Balancing 

Pengujian 

Ke -  

Node 
Status Web 

Server Master 
Worker 

1 

Worker 

2 

1 Aktif Aktif Aktif Aktif 

2 Aktif Aktif Aktif Aktif 

3 Aktif Aktif Aktif Aktif 

4 Aktif Aktif Aktif Aktif 

5 Aktif Aktif Aktif Aktif 
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B. Hasil Pengujian Performance 

1. Stress testing  

Pengujian ini diakses user dengan menggunakan JMeter selama 5 menit (300 detik) 

dengan hitungan perdetik. Pengukuran tingkat latency dilakukan dengan 3 kali 

tahapan pengujian yaitu dengan 20 klien, 40 klien dan 60 klien dengan masing-

masing pengujian dilakukan 5 kali percobaan pengambilan data. 

 

Gambar 20. Grafik rata-rata pengujian stress testing 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada gambar 1 

yang merupakan jumlah latency dari masing-masing server. Pada teknologi 

konvensional menunjukkan jumlah latency paling tinggi yaitu mencapai 4727m/s. Hal 

ini disebabkan karena dilakukannya stress request yang tinggi menyebabkan tingkat 

delay pada web server yang semakin besar. Sedangkan jumlah latency paling sedikit 

adalah teknologi Kubernetes cluster hanya 775m/s. Hal ini disebabkan karena adanya 

pembagian beban kerja pada node-node saat stress testing yang menerima request dari 

klien, sehingga tingkat delay pada web server semakin kecil. 

2. Hasil CPU dan Memory 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat server keadaan standby dan busy 

diperoleh data penggunaan CPU. Penggunan CPU berikut dilakukan dengan keadaan 

standby, 20 klien, 40 klien dan 60 klien dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 

kali percobaan pengambilan data. 
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Gambar 21. Grafik penggunaan CPU saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada gambar 2 

yang merupakan penggunaan CPU keadaan standby dan busy. Pada saat keadaan busy, 

teknologi konvensional menunjukkan penggunaan CPU paling tinggi yaitu mencapai 

1289% dikarenakan request klien meningkat saat dilakukannya stress testing. 

Sedangkan penggunaan CPU paling sedikit saat menerima request klien adalah 

teknologi kubernetes cluster hanya 818%. Hal ini disebabkan karena pembagian beban 

kerja pada node saat menerima request dari klien. Pada saat keadaan standby, teknologi 

Kubernetes cluster menunjukkan CPU paling tinggi yaitu mencapai 104% dikarenakan 

terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual. Sedangkan penggunaan CPU 

paling sedikit adalah teknologi konvensional hanya 24%. Pengujian dengan 

membedakan jumlah klien ternyata memberikan hasil penggunaan CPU yang berbeda. 

Semakin banyak klien yang mengakses maka akan naik penggunaan CPU. Selanjutnya 

adalah analisa untuk penggunaan memory pada masing-masing server pada saat standby 

dan diakses oleh tiga tahapan user yaitu 20 user, 40 user dan 60 user. 
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Gambar 22. Grafik penggunaan memory saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti gambar 3 yang 

merupakan penggunaan memory keadaan standby dan busy. Pada pengujian ini ternyata 

menunjukkan hasil yang sama dengan penggunaan memory, yaitu pada saat keadaan 

busy teknologi konvensional menunjukkan penggunaan memory paling tinggi yaitu 
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mencapai 46%.  Tentu penyebabnya sama yaitu karena request klien meningkat saat 

dilakukannya stress testing. Sedangkan penggunaan memory paling sedikit saat 

menerima request klien adalah teknologi kubernetes cluster hanya 42%. Hal ini 

disebabkan karena pembagian beban kerja pada node saat menerima request dari klien. 

Pada saat keadaan standby, teknologi Kubernetes cluster menunjukkan memory paling 

tinggi yaitu mencapai 28%. Penyebabnya sama dengan sebelumnya yaitu dikarenakan 

terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual. Sedangkan penggunaan memory 

paling sedikit adalah teknologi konvensional hanya 7%. 

Pengujian dengan membedakan jumlah klien ternyata memberikan hasil 

penggunaan memory yang berbeda. Semakin banyak klien yang mengakses maka akan 

naik penggunaan memory. 

3. Hasil Pengujian Scalability 

Pada pengujian ini untuk melihat perubahan dari pod untuk mengatasi beban 

layanan sesuai kebutuhan dengan fitur built-in Kubernetes yaitu Horizonatal Pod Scaler 

(HPA). 

 

Gambar 23. Persentase HPA saat dilakukan stress testing 

Pada Gambar 4 merupakan pembuktikan bahwa keberhasilan dari penambahan pod 

ketika dilakukannya pengujian stress test terhadap layanan, sehingga persentase target 

meningkat hingga melebihi kapasitas 50%. 

 

Gambar 24. Persentase HPA saat stress testing menurun 

Pada Gambar 5 membuktikan bahwa ketika pengujian stress test terhadap layanan 

menurun maka akan terjadi pengurangan pod dan penurunan persentase target. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Kuberneter cluster dapat dibangun didalam virtualisasi LXD. 

2. Teknologi Kubernetes cluster menunjukkan jumlah latency terendah yaitu hanya 

775m/s dibandingkan dengan konvensional berdasarkan semua pengujian yang 

dilakukan. 

3. Teknologi konvensional menggunakan sumber daya lebih besar seperti CPU dan 

Memory yaitu mencapai 1289% pada penggunaan CPU dan penggunaan memori 

yaitu 46% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya Kubernetes cluster 

berdasarkan semua pengujian yang dilakukan. 

4. Semakin banyak jumlah klien yang mengakses web server maka semakin tinggi 

penggunaan sumber daya perangkat keras pada kedua server. 
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Abstract 

Humans unconsciously breathe dirty air every day and as a result, the dirty air enters the human body so 

that the air-related disease will occur to those who breathe it. To avoid this, one way to prevent this is to 

know how the surrounding air is and how to deal with dirty air by being in a closed room where the air is 

clean inside so that dirty air outside does not enter the body which results in disturbed breathing. So that 

in this final project a Smart Air Purifier will be designed to handle air contaminated with PM10. For the 

author's focus here is the creation of a system from a smart air purifier and connected to the firebase 

database for data storage from the GP2Y1010AU0F sensor and DHT11 sensor as well as to control 

several components such as relays, fans and ionizers and the monitoring and control process of this device 

through an existing android application Connect to Firebase servers using Android Studio. The average 

error percentage value from the PM10 sensor reading is 13.47%. For the control section, the device is 

running well according to user needs. With this application, it is hoped that it can make it easier for users 

to control devices remotely and monitor the air condition of a room so that the air in a room becomes 

clean and good for humans. 

 

Keywords : NodeMCU ESP8266, GP2Y1010AU0F Dust Sensor, Android, Realtime. 

 

Abstrak 

Manusia tanpa sadar menghirup udara kotor setiap hari dan akibat nya udara kotor tersebut masuk 

dalam tubuh manusia sehingga penyakit akibat udara tersebut akan terjadi pada orang yang 

menghirupnya. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu cara pencegahannya ialah mengetahui 

bagaimana kondisi udara sekitarnya dan mengatasi udara kotor dengan berada di ruangan tertutup 

yang udara didalamnya bersih sehingga udara kotor yang di luar tidak masuk ke dalam tubuh yang 

mengakibatkan pernapasan terganggu. Sehingga dalam penelitian ini akan dirancang perangkat Smart 

Air Purifier untuk mengatasi udara yang terkontaminan PM10. Untuk fokus penulis disini ialah 

pembuatan sistem dari smart air purifier dan dihubungkan ke database firebase untuk penyimpanan 

data dari sensor GP2Y1010AU0F dan sensor DHT11 serta untuk mengontrol beberapa komponen 

seperti relay, kipas angin dan ionizer dan proses monitoring dan kontrol dari perangkat ini melalui 

aplikasi android yang sudah terhubung dengan server Firebase menggunakan android studio. Nilai 

persentase error rata-rata dari pembacaan sensor PM10 adalah sebesar 13,47 %. Untuk bagian kontrol 

perangkat sudah berjalan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk mengkontrol perangkat dari jarak jauh dan 

mailto:femi17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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memonitoring kondisi udara dari suatu ruangan sehingga udara di suatu ruangan menjadi bersih dan 

baik bagi manusia. 

 

Kata kunci: NodeMCU ESP8266, GP2Y1010AU0F Dust Sensor, Android, Realtime. 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan masyarakat sehari-hari kebanyakan berada di luar ruangan serta 

mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan yang mengakibatkan polusi udara. 

Namun banyak dari kalangan masyarakat kurang memahami dan menyadari tentang 

polusi udara dan efek negatif nya bagi kesehatan maupun lingkungan seperti partikel 

maupun komponen yang terkandung dalam udara tersebut. Polusi udara dapat 

menjadi bencana bagi lingkungan maupun mahluk hidup karena pada dasarnya 

manusia dan makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih untuk proses 

pernapasan sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi. 

Manusia tanpa sadar menghirup udara kotor setiap hari dan akibat nya udara 

kotor tersebut masuk dalam tubuh manusia sehingga penyakit akibat udara tersebut 

akan terjadi pada orang yang menghirupnya. Penyakit dari udara ini akan menjadi 

serius sehingga bisa merugikan bagi kesehatan seseorang. Untuk menghindari hal 

tersebut, salah satu cara pencegahannya ialah mengetahui bagaimana kondisi udara 

sekitarnya dan mengatasi udara kotor dengan berada di ruangan tertutup yang udara 

didalamnya bersih sehingga udara kotor yang di luar tidak masuk ke dalam tubuh 

yang mengakibatkan pernapasan terganggu.   

Untuk solusi dari permasalahan di atas dapat dicapai dengan adanya suatu 

perangkat yang dapat digunakan untuk memonitoring udara kotor yang berada di 

lingkungan tersebut serta perangkat dapat tersebut dapat juga membersihkan udara 

kotor tersebut sehingga lingkungan di ruangan tersebut menjadi baik bagi kesehatan. 

Penelitian Husain et al.(2016) membuat sebuah perangkat monitoring udara yang 

dimana aplikasinya hanya dapat menerima data menggunakan Bluetooth. Perangkat 

bekerja dengan mengumpulkan data kuantitas tertentu gas berbahaya dan jumlah 

debu yang ada di udara. Perangkat ini dapat diletakkan di mana saja dan datanya 

dapat ditransfer ke ponsel Android melalui Bluetooth atau cukup dengan 
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menghubungkan perangkat ke PC / laptop. Data dikumpulkan dari berbagai dan data 

tersebut akan dianalisis sehingga memberikan keputusan tentang kualitas udara. 

Kemudian penelitian Postolache & Girão (2011)  membuat sebuah perangkat 

memonitoring udara yang dima aplikasi yang dibuat dapat menampilkan data dari 

sensor yang dihubungkan dan aplikasi yang dibuat hanya digunakan sebagai media 

monitoring udara. Penelitian ini menyajikan desain dan implementasi sistem 

monitoring seluler kualitas udara dan aktivitas pernapasan termasuk multi-channel 

sensor yang kompatibel dengan Bluetooth yang menghadirkan informasi ke 

smartphone yang menjalankan operasi sistem Android. Software tertanam yang 

dikembangkan di Java untuk platform smartphone menjamin kualitas udara dan 

pemrosesan data respirasi, antarmuka pengguna grafis termasuk pembuatan alarm, 

dan sinkronisasi data dengan database jarak jauh melalui WiFi atau layanan 3G / 

UMTS.  

Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), penulis 

merancang sebuat perangkat yang bernama SMART AIR PURIFIER yang dimana 

fokus penulis ialah pembuatan sistem dari perangkat smart air purifier agar terhubung 

dengan database firebase sehingga dapat melakukan proses monitoring dan kontrol 

perangkat ini. Kemudian untuk mempermudah proses tersebut, maka dibuat aplikasi 

android yang sudah terhubung dengan server Firebase menggunakan Android studio 

dengan didalam aplikasi tersebut beberapa fitur seperti monitoring data-data sensor, 

mengkontrol mode dan kinerja perangkat serta fitur grafik untuk memonitor kondisi 

udara dalam ruangan beberapa hari selama perangkat dijalankan. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara kerja dari sistem yang dibuat untuk perangkat smart air purifier 

yang akan dirancang? 

2. Bagaimana caranya agar seluruh komponen perangkat dapat terhubung dengan 

server firebase sehingga dapat melakukan proses monitoring dan kontrol untuk 

perangkat tersebut? 

3. Bagaimana keakurasian pembacaan data sensor yang didapat jika dibandingkan 

dengan perangkat monitoring lainnya? 
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4. Bagaimana hasil pengontrolan terhadap perangkat smart air purifier jika dilakukan 

dalam jarak yang berbeda? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk mengkontrol 

perangkat dari jarak jauh dan memonitoring kondisi udara dari suatu ruangan 

sehingga udara di suatu ruangan menjadi bersih dan baik bagi manusia. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengujian aplikasi Software Smart Air Purifier ini dilakukan untuk mengetahui 

kinerja aplikasi yang telah dibuat untuk memonitoring kualitas udara dalam suatu 

ruangan secara realtime serta dapat mengontrol perangkat air purifier dalam jarak yang 

jauh. Aplikasi yang dibuat berupa aplikasi berbasis android yang terhubung dengan 

database firebase sehingga juga bisa terhubung dengan perangkat air purifier. Air 

purifier ini dilengkapi dengan beberapa sensor yang dapat memberikan informasi seperti 

sensor GP2Y1010AU0F untuk mengetahui nilai PM10 kualitas udara suatu ruangan dan 

sensor DHT11 untuk mengetahui nilai suhu dan kelembapan ruangan serta perangkat air 

purifier ini dilengkapi dengan exhaust fan yang dapat diatur kecepatannya dan filter 

Ionizer yang dapat dihidupkan dan dimatikan sesuai kebutuhan pengguna. 

Gambar 1 merupakan blok diagram yang menjelaskan sebuah sistem Smart Air 

Purifier.  

 

Gambar 1. Blok diagram Smart Air Purifier 
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Pengerjaan bidang software berfokus pada bagian menghubungkan NodeMCU 

dengan internet sehingga dapat dilakukan proses monitoring dan kontrol yang 

diinginkan penulis. Alat dikontrol melalui aplikasi android sehingga pengontrolan dapat 

dilakukan dalam jarak jauh. Hal ini membutuhkan jaringan internet sehingga aplikasi 

dan perangkat Air Purifier terhubung. Dan juga, data-data yang didapat melalui sensor 

akan dikirimkan juga ke aplikasi sehingga aplikasi juga dapat digunakan sebagai media 

montoring udara.  

Pada diagram ini, seluruh komponen yang digunakan akan dihubungkan ke 

NodeMCU. Adapun komponen yang dihubungkan yaitu GP2Y1010AU0F dan DHT11 

digunakan sebagai sensor, relay digunakan sebagai switch untuk komponen 

GP2Y1010AU0F dan Ionizer serta Fan 12V dihubungkan ke NodeMCU agar bisa diatur 

kecepatan kipasnya. Selanjutnya, NodeMCU akan diprogram agar dapat terhubung ke 

server Firebase. Tujuannya agar data-data yang didapat sensor disimpan ke server 

Firebase dan juga, di server Firebase dapat dilakukan proses kontrol untuk mengontrol 

relay dan fan. 

Setelah NodeMCU berhasil terhubung dengan firebase, kemudian Firebase 

akan dihubungkan ke dalam aplikasi android agar pengguna dapat mengirim perintah ke 

mikrokontroller melalui aplikasi android tersebut. Perintah tersebut dapat mengatur 

kecepatan fan yang digunakan atau mematikan beberapa komponen yang bertujuan 

untuk menghemat daya penggunaan listrik dari perangkat tersebut. Perintah yang 

diberikan aplikasi android akan dikirim ke data server firebase kemudian data tersebut 

akan langsung disampaikan ke mikrokontroller sehingga mikrokontroller akan mengatur 

beberapa komponen yang mendapat perintah dari aplikasi android. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dari aplikasi Software Smart Air Purifier ini dilakukan dengan 

melakukan pengujian yang meliputi pengujian pembacaan sensor kualitas udara PM10, 

pengujian pengiriman data perangkat ke database firebase, pengujian kontrol perangkat 

melalui smartphone, pengujian pembacaan grafik PM10 dan suhu pada aplikasi serta 

pengujian pengontrolan perangkat smart air purifier dengan jarak yang berbeda antar 

tiap perangkat. Sebagai data pembanding keakurasian sensor menggunakan alat 
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pengukur PM10 yang sudah dijual dipasaran. Berikut adalah gambaran rancangan dari 

aplikasi Software Smart Air Purifier keseluruhan dan Tabel 1 adalah hasil dari 

pengujjian.  

Tabel 1. Hasil pengujian aplikasi Software Smart Air Purifier 

Pengujian Hasil Pengujian(%) 

Pembacaan Sensor Kualitas Udara PM10 (Error) 13,47 

Pengiriman Data Perangkat ke Database Firebase 100 

Kontrol Perangkat melalui SmartPhone 100 

Pembacaan Grafik PM10 dan Suhu pada Aplikasi 100 

Pengontrolan Perangkat Smart Air Purifier dengan jarak yang 

berbeda antar tiap perangkat 

100 
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Gambar 2. Rancangan Aplikasi Software Smart Air Purifier 

 

 Dari Tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian dari aplikasi software Smart Air 

Purifier.   Percobaan pertama yaitu pengujian sensor GP2Y1010AU0F dimana sensor 

tersebut  memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kadar PM10 diudara. Data 

sensor PM10 GP2Y1010AU0F dengan perangkat pembanding yang memiliki fitur yang 

sama yaitu Air Quality Formadehyde Detector Sensor WP6910. Data PM10 yang 

terbaca oleh sensor GP2Y1010AU0F adalah lebih kurang 13,47 %. Selisih nilai ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya udara merupakan partikel yang sangat kecil 

dan tidak dapat dilihat, sehingga titik pengukuran yang berbeda memiliki tingkat 

kualitas udara yang berbeda pula. Selain itu, tingkat sensitivitas dari sensor 

GP2Y1010AU0F ini juga berbeda dengan sensor yang digunakan oleh perangkat 

pembanding.    

 Dan juga data-data sensor pada perangkat keras juga sudah dikirim ke database 

server firebase dengan baik dan juga langsung ditampilkan melalui aplikasi android. Hal 

ini membantu user dalam melakukan kontrol perangkat. Ada dua variasi kontrol 

perangkat yaitu mode otomatis dan mode manual. Pengujian mode otomatis dilakukan 

dengan melihat perangkat berjalan menyesuaikan dengan keadaan ruangan dan 

kebutuhan udara bersih pengguna sehingga pengguna tidak perlu mengatur sendiri 
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kinerja dari perangkat Air Purifier. Sedangkan pengujian mode manual dilakukan 

dengan perangkat dapat diatur kinerja melalui device pengguna sehingga perangkat 

dapat bergerak sesuai dengan keinginan pengguna. Pengujian kontrol perangkat ini 

berhasil karena hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan pengguna. 

 Untuk kontrol perangkat smart air purifier dengan jarak yang jauh dari 

pengguna juga dapat dilakukan dengan baik. Jarak yang diujikan dimulai dari jarak 2 

Meter hingga 75 Meter (diukur antara jarak perangkat Air Purifier dengan device 

pengguna).Pengujian ini berhasil karena jarak pengguna tidak mempengaruhi kinerja 

pengontrolan perangkat. Kunci utama dalam menjalankan aplikasi ialah jaringan 

internet yang stabil antara dua perangkat yaitu smartphone dimana aplikasi diinstal dan 

perangkat smart air purifier. 
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Pengujian pembacaan grafik PM10 dan suhu pada aplikasi dilakukan dengan 

melihat pembacaan datanya selama waktu tertentu dan menghitung berapa data yang 

terbaca pada grafik selama waktu tersebut. Pada pengujian ini dilakukan pada 3 waktu 

berbeda, yaitu selama 10 menit, 30 menit, dan 1 jam selama perangkat air purifier 

dinyalakan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa grafik 

hanya mengupdate data yang terbaru dan tidak akan memasukkan ke data grafik jika 

mengulang data yang sama. Jika semakin banyak perubahan data, maka grafik akan 

menerima data tersebut dan menampilkannya ke dalam grafik bar aplikasi. 

Selanjutnya pada Gambar 2 dapat dilihat tampilan aplikasi dari aplikasi software 

Smart Air Purifier. Pada tampilan Home aplikasi terdapat tampilan monitoring berupa 

tampilan nilai PM10 serta nilai suhu dan kelembapan. Untuk nilai PM10 sendiri juga 

dilengkapi dengan gambar emotikon yang dapat berubah sesuai nilai PM10 dan juga 

status kualitas udara yang juga berubah sesuai nilai PM10. Dan juga pada tampilan 

Home juga terdapat tampilan nilai suhu dan kelembapan yang nilainya selalu berubah 

secara realtime sesuai dengan keadaan suhu dan kelembapan ruangan tersebut. 

Selain aplikasi berfungsi sebagai sistem monitoring, aplikasi juga dapat berfungsi 

sebagai sistem kontrol untuk mengontrol kinerja perangkat air purifier seperti mengatur 

mode auto/manual, mengatur kecepatan exhaust fan dan mengatur penggunaan ionizer. 

Pada mode auto perangkat akan bekerja sesuai dengan nilai PM10 ruangan tersebut 

Kemudian pada mode manual. Kinerja perangkat diatur sesuai dengan kebutuhan 

pengguna seperti mengatur kecepatan kipas angin dan menyalakan/mematikan filter 

ionizer , sehingga pengguna juga dapat merasakan seluruh fitur dari perangkat air 

purifier seperti mengatur kecepatan exhaust fan menjadi kecepatan LOW,MEDIUM 

atau HIGH serta menyalakan/mematikan ionizer. 

Selanjutnya, untuk mempermudah pengguna memonitoring kondisi udara selama 

perangkat dihidupkan, pada aplikasi ditambahkan fitur grafik PM10 serta suhu ruangan 

tersebut. Tujuan dengan adanya fitur ini agar pengguna dapat mengetahui bagaimana 

kinerja air purifier selama mempurifikasi udara. 
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SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Rancang Bangun Smart Air Purifier (Software) 

dapat disimpulkan bahwa semua sistem penyusun aplikasi Software Smart Air Purifier 

dapat bekerja dengan baik .Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor PM10 

GP2Y1010AU0F adalah sebesar 13,47 %. Pengiriman data sensor-sensor yang 

didapatkan melalui perangkat smart air purifier menuju database server firebase sudah 

berjalan baik serta data-data sensor tersebut sudah dapat ditampilkan dengan baik 

dengan aplikasi android. Pengontrolan perangkat smart air purifier melaui aplikasi 

android sudah berjalan dengan lancar baik mengatur mode kinerja, mengatur kecepatan 

exhaust fan maupun menghidupkan/mematikan pengguna Ionizer.  

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah dengan mengembangkan aplikasi sehingga penggunaannya tidak terbatas hanya 

terhubung pada smart air purifier yang dirancang, melainkan juga bisa terhubung 

dengan perangkat smart air purifier dari merk lain. 
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Abstract  

Currently, there are 2 types of tools issued by the state electricity company (PLN) prepaid and postpaid to 

measure how much power consumers use. The electricity bill payment process for prepaid customers is 

different from that for postpaid customers. Postpaid customers pay the electricity bill they use in units of 

months while prepaid customers pay bills according to the customer's daily usage. most new customers 

choose a prepaid kwh meter because it is easier and the display of electricity usage in units of day can be 

seen on the LCD display that is already listed on the kwh meter. Because prepaid customers use 

electricity in the hours they use, the electricity token on prepaid kwh may not be in In a total empty state, 

it is necessary to fill in an electricity token for the customer if the buzzer on the kwh has rang. Usually, 

prepaid pln customers buy electricity tokens at counters that have collaborated with pln providers for 

refills. inputting 20 digit numbers that have been purchased. This requires more time and energy, 

especially if the location of the prepaid kwh meter is high. The purpose of this final task is how to make it 

easier to fill in electricity tokens on the prepaid kwh meter with the help of a smartphone that has been 

integrated with the wifi network using the wifi module esp32 and mic Arduino controller as input data 

processing 20 digit numbers that will be input to the kWh meter. .  

Keywords: esp32, wifi, microcontroller, buzzer, kwh meter, internet, smartphone, arduino. 

Abstrak  

Pada saat ini ada 2 tipe alat yang dikeluarkan perusahaan listrik negara(PLN) prabayar dan pascabayar 

untuk mengukur berapa daya yang konsumen pakai.Proses pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan 

prabayar berbeda dengan pelanggan pascabayar.Pelanggan pascabayar membayar tagihan listrik yang 

mereka gunakan dalam satuan bulan sedangkan pelanggan prabayar membayar tagihan sesuai pemakain 

harian pelanggan. kebanyakan pelanggan baru memilih kwh meter prabayar dikrenakan lebih mudah dan 

tampilan penggunaan listrik dalam satuan hari dapat dilihat pada tampilan lcd yang sudah tertera pada 

kwh meter.Karena pelanggan prabayar menggunkan daya listrik dalam satuan jam yang mereka pakai 

maka token listrik pada kwh prabayar tidak boleh dalam keadaan ksong total perlu dilakukan pengisian 

token listrik bagi pelanggan jika buzzer pada kwh sudah berdering.Biasanya pelanggan pln prabayar 

membeli token listrik pada konter-konter yang sudah bekerja sama dengan provider pln untuk isi 

ulang.Pengisian token pada kwh meter prabayar perlu bantuan pengguna untuk melakukan penginputan 

20 digit angka yang sudah dibelil.ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih apa lagi jika letak kwh 

meter prabayar letaknya tinggi.tujuan tugas ahir ini bagaimana mempermudah pengisian token listrik 

pada kwh meter prabayar dengan bantuan smartphone yang sudah terintegrasi dengan jaringan wifi 

menggunakan modul wifi esp32 dan mikrokontroler arduino sebagai pengolah data masukan 20 digit 

angka yang akan di input ke kwh meter. 

mailto:hendra17tl@mahasiswa.pcr.ac.id
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Katakunci:esp32,kwh meter,internet,Smartphone,arduino. 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan listrik pada saat ini menjadi sangat meningkat sering dengan 

meningkatnya aktifitas masyarkat dalam menjalankan kegiatannya baik bekerja,belajar 

dan bermain semua membutuhkan energi listrik.Kebutuhan listrik nasional di 

perkirankan meningkat 2 kali lipat pada 2014(Gultom, T. T.2017) .Perusahaan listrik 

negara(PLN) menjadi penyulang utama energi listrik di indonesia mengeluarkan alat 

monitoring daya yang digunakan oleh konsumen dikenal dengan kwh 

meter.Pengendalian dan proses monitoring oleh pihak PLN terus dilakukan 

pengembangan mulai dari kwh meter analog hingga digital dan yang terbaru adalah kwh 

meter prabayar. Meter prabayar dapat menampilkan besar credit yang tersisa pada lcd 

(Yuliani, Febri, A 2014) . 

Ada 2 jenis kwh meter yang dikeluarkan PLN yaitu prabayar dan 

pascabayar.Pelanggan pascabayar biasanya membayar tagihan listrik yang digunakan 

dalam satuan bulan sedangkan pelanggan prabayar membayar tagihan listrik dalam 

satuan bisa hari bisa minggu tergantung cara konsumen dalam mengendalikan daya 

listrik yang digunakan,tagihan listrik bagi pengguna prabayar biasanya dalam bentuk 

token listrik (Khoir Gunawan, D., Erwanto, D., & Shalahuddin, Y. 2018). 

Salah satu permasalahan terbaru dari kwh prabayar adalah cara pengontrolan 

dilakukan secara manual artinya pengguna harus memasukan token lsirtik pada kwh 

meter secara manual.Tempat pengisian token listrik terlalu tinggi dibutuhkan perangkat 

bantuan seperti bangku,tangga untuk mencapai kwh meter yang terletak di tembok 

rumah tentu ini sangat memakan waktu dan tenaga.Mengatasi permasalahan tersebut 

dalam penelitian ini dibuat sebuah rancang bangun alat pengisian token listrik pada kwh 

prabayar berbasis smartphone,dengan memanfaatkan mikrokontroler yang terpasang 

pada kwh meter dan dapat dikontrol melalui smartphone dengan bantuan jaringan wifi 

yang berada disekitar alat,terkoneksi pada alat dan modul wifi esp32. 

 

METODE PENELITIAN 
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Dalam membuat perancangan dibutuhkan block diagram yang akan 

mempermudah menjelaskan bagaimana sistem akan bekerja.Pada alat ini sistem 

pengisisan token listrik pada kwh prabyar berbasis smartphone akan di kontrol 

menggunakan jaringan wifi yang ada pada module Esp 32 sehingga perangkat 

handphone dapat terkoneksi dengan sistem yang akan digunakan.Sebagai penggerak 

untuk melakukan kerja penekanan tombol digit angka yang ada pada kwh meter 

prabayar yang dikeluarkan. Pada gambar 1 terlihat bagaimana sistem bekerja saat 

pengguna akan menggunakan aplikasi yang  sudah terinstal di handphone pengguna 

maka selanjutnya pengguna akan di arahkan pada menu awal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 block diagram sistem 
 

  Menu awal pada aplikasi yang dibuat terdapat 12 button  yang terdiri dari nomor 

0-9 dan 2 button  enter dan erase serta terdapat tampilan jika prose penginputan berhasul 

akan di tampil kan sebuah alert sistem secara langsung di aplikas tersebut. 

 

 

Perancangan elektronik 

 

Pada perancangangan sistem kontrol, Alat yang dirancang merupakan 

pengendali mikrokontroler. Pada Gambar 2 ditunjukkan block rangkaian dari 

perancangan alat ukur sistem pengisian token listrik pada kwh  prabayar berbasis 

smartphone.pada perancangan elektronika mikrokontroler yang digunakan yaitu esp32 

yang sudah include didalamnya module wifi.esp32 yang digunakan merupakan jenis 
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amika yang lebih tahan terhadap panas akibat dari sistem yang sedang bekerja.Inputan 

20 digit angka dilakukan melalui smartphone,pada saat user melakukan inputan secara 

realtime motor servo akan bergerak melakukan kinerja mekanik dalam menekan button 

yang ada pada kwh prabayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 rangkain elektronik 

Perancangan Aplikasi Remotexy 

Pada tahapan perancangan user interface yang digunakan pada peneitian  ini 

menggunakan remotexy.Platform ini menyediakan user interface yang mudah bagi 

pemula dan logika yang digunakan pada program menggunkan block dan puzzele 

sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu untuk membuat user interface yang 

freandly dan mudah di operasikan pengguna.Berikut bentuk tampilan aplikasi yang akan 

digunakan pelanggan kwh meter prabayar dalam melakukan pengisian token listrik  
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Gambar 3 tampilan user interface 

Applikasi ini akan di instal di handphone pengguna untuk memasukan digit token 

sebnayak 20 digit yang sudah di beli. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 4 implementasi perancangan 

pada gambar 4 merupakan hasil dari implementasi perancangan yang sudah di 

buat.semua perancangan elektronika yang digunakan di letakan didalam box tersebut 

dan komunikasi antar mikrokontroler dan smartphone akan langsung terhubung dengn 

alat jika alat sudah di on kan.Berikut data  yang didapat setelah alat berhasil di buat. 
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Tabel 1 banyak percobaan penginputan   Tabel 2 banyak percobaan 

penginputan 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahapan ini percobaan penginputan 30 kali digit token yang sudah di 

program pada arduino IDE didapat hasil seperti tabel di atas.Persentasi tingkat 

keberhasilan pada 30 kali  percobaan penginputan pada prototype kwh prabayar tanpa 

beban sebagai berikut. 

 

Pada 30 kali percobaan penginputan digit token didapat sebanyak  23 berhasil sehingga 

tingkat persentase keberhasilan dari alat yang di buat sebagai berikut 

 

 

                 = 76,66% 

Tingkat kegegalan pada 30 kali percobaan didapat sebanyak 7 kali gagal berikut 

persentase gagal pada banyak percobaan. 

 

 

         =23,33% 
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SIMPULAN  

Setelah melakukan pengujian dengan beban dan tanpa beban dapat disumpulkan 

hasil pembahsan sebagai berikut 

1. Pengaruh kecepatan serta quota data yang digunakan pada saat proses 

penginputan menunjukan  cloud server yang dimiliki remotexy sangat 

baik dan handal dengan tingkat keberhasilan dalam melakukan pengisian  

sebesar 76,66%. 

2. Tingkat kegagalan dalam  pada saat penginputan dikarenakan human 

error dalam melakukan kerja dengan besar nilai kegagalan 23,33% jika 

proses diulang kedua kalinya maka  hasilnya akan menunjukan 

keberhasilan. 

3. Komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan prototype 

dengan samrtphone yang digunakan menggunakan cloud server yang 

dimiliki oleh remotexy itu sendiri. 
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Abstract 

Voice over Internet Protocol (VoIP) is internet-based communication technology. The use 

and maintenance of a VoIP system require low costs compared to Private Automatic 

Branch eXchange (PABX) technology. To produce a good and clear voice, VoIP requires 

stable internet. The working process of VoIP is to convert analog signals into digital 

signals. The VoIP implementation process is carried out at PT. Senimba Bay Resort aims to 

build a communication system that is low cost, effective, and able to transmit 

communication well. The feasibility test of a VoIP is necessary to analyze the Quality of 

Service (QoS). QoS is a reference for the ability of a network to provide better services. 

The QoS parameters tested are delay, jitter, packet loss, and throughput. Installing VoIP 

using asterisk on the Linux operating system, to make it easier for users to use it, the Jami 

application is needed. QoS testing is carried out between PC to PC (accounting department 

to HR department). The test result on the QoS parameters are throughput with a value of 

30.331 Bytes/s, packet loss with a value of 0, delay with a value of 0.019 s, and jitter with a 

value of 19.92ms. The conclusion from these results is that it is very good on packet loss 

and delay parameters, better on jitter, and moderate on throughput. The result shows that 

VoIP can be a communication solution for PT. Senimba Bay Resort. 

Keywords: Quality of Service, VoIP, PABX, 

Abstrak  

Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi komunikasi berbasis internet. 

Penggunaan dan perawatan dari sistem VoIP membutuhkan biaya yang murah 

dibandingkan dengan teknologi Private Automatic Branch eXchange (PABX). Untuk 

menghasilkan suara yang baik dan jernih, VoIP membutuhkan internet yang stabil. Proses 

kerja dari VoIP adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Proses implementasi 

VoIP dilakukan di PT. Senimba Bay Resort yang bertujuan untuk membangun sistem 

komunikasi yang low cost , efektif, dan mampu mentransmisikan komunikasi dengan baik. 

Untuk menguji kelayakan sistem VoIP, perlu dilakukan analisa terhadap Quality of Service 

(QoS). QoS menjadi acuan dari kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan 

yang lebih baik. Adapun parameter QoS yang diuji adalah delay, jitter, packet loss dan 

throughput. Instalasi VoIP menggunakan asterisk pada sistem operasi linux, untuk 

memudahkan pengguna menggunakannya, maka diperlukan aplikasi Jami. Untuk pengujian 

QoS dilakukan antara PC ke PC (accounting department ke HR department). Hasil 

pengujian pada parameter QoS yaitu throughput dengan nilai 30331 Bytes/s, packet loss 

dengan nilai 0, delay dengan nilai 0.019 s, dan jitter dengan nilai 19.92ms. Kesimpulan dari 

hasil tersebut yaitu sangat bagus pada parameter packet loss dan delay, bagus pada jitter, 

dan sedang pada throughput. Hal ini menunjukan VoIP dapat menjadi solusi komunikasi 

PT. Senimba Bay Resort. 

Kata Kunci: Quality of Service, VoIP, PABX, 
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PENDAHULUAN 

PT. Senimba Bay Resort merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

pariwisata. Perusahaan ini mempunyai sebuah terminal khusus yang bernama Teluk 

Senimba, yang membuka pelayaran dari Batam ke Singapura dan sebaliknya. Sampai 

pada saat ini, karyawan di PT. Senimba Bay Resort berjumlah 50 (lima puluh) orang.  

Saat ini, PT. Senimba Bay Resort masih menggunakan model konvensional dalam 

hal berkomunikasi. Model konvensional yang dimaksud adalah masih menggunakan 

telepon yang berbasis Public Switched Telephone Network (PSTN), dalam hal ini 

menggunakan provider dari PT. Telkom. Selain itu untuk mempermudah komunikasi, 

masing-masing karyawan di PT. Senimba Bay Resort juga menggunakan telepon selular 

(handphone) pribadi dimana perlu adanya penggunaan pulsa dan fasilitas tersebut tidak 

ditanggung oleh perusahaan.  

Komunikasi yang menggunakan model di atas, tentu membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, baik dalam penggunaannya maupun pemeliharaannya (Lukman & Bachtiar, 

2018). Pada PSTN, sistem telepon yang digunakan adalah PABX (Private Automatic 

Branch Exchange). PABX ini digunakan untuk membuat percabangan dalam lingkup 

internal sehingga antara satu karyawan dengan yang lain bisa saling terhubung melalui 

nomor extention (Sinuhaji et al., 2019). Selain biaya yang tidak sedikit, penggunaan 

PABX juga membutuhkan beberapa peralatan yang mengharuskan menyediakan banyak 

tempat (Ramadhan et al., 2021). 

Berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang didapat ketika menggunakan PABX, 

maka diputuskan untuk menggunakan sistem Voice Over Internet Protocol (VoIP). 

VoIP merupakan teknologi yang dapat mengalirkan panggilan suara (voice) melalui 

jaringan IP (Antodi et al., 2017). Tidak hanya sebatas suara, teknologi VoIP ini juga 

dapat dihandalkan untuk bertukar informasi melalui gambar ataupun video 

(Liesnaningsih et al., 2020). 

Proses implementasi VoIP dilakukan di PT. Senimba Bay Resort yang bertujuan 

untuk membangun sistem komunikasi yang low cost, efektif, dan mampu 

mentransmisikan komunikasi dengan baik. Untuk mengetahui bahwa penggunaan VoIP 
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sesuai dengan yang diharapkan, perlu metode untuk mengkaji parameter apa saja yang 

menjadi kendala dalam pengiriman suara melalui jaringan. Metodenya adalah dengan 

melakukan pengujian dan analisa terhadap QoS (Quality of Service). QoS menjadi 

acuan dari kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik 

(Antodi et al., 2017). 

METODE PENELITIAN 

1. Deskripsi Umum Sistem 

Secara umum, proses komunikasi dari VoIP adalah sebagai berikut pemanggil akan 

mengirimkan sinyal INVITE ke VoIP Server kemudian VoIP Server akan meneruskan 

pesan INVITE ke tujuan lalu bell akan berbunyi pada komputer tujuan jika si penerima 

bersedia menerima, maka tujuan akan mengirimkan pesan OK ke server, VoIP Server 

akan meneruskan pesan OK ke pemanggil, telepon pemanggil akan memberikan pesan 

acknowledge (ACK) ke VoIP Server, VoIP Server akan meneruskannya ke mesin tujuan 

yang benar dan terjadilah proses komunikasi (Putra & Sulaiman, 2019). 

 

Gambar 1. Proses Komunikasi VoIP 

2. Perancangan Topologi Jaringan VoIP di PT. Senimba Bay Resort 

Berikut adalah topologi jaringan yang dirancang pada PT. Senimba Bay Resort. 

Untuk implementasi ini, dicoba terlebih dahulu antara 3 (tiga) divisi, yaitu IT Support, 

Accounting dan Human Resource : 
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Gambar 2. Topologi Jaringan di PT. Senimba Bay Resort 

3. Analisis Quality of Service (QoS) 

QoS didefinisikan sebagai suatu alat ukur untuk menguji seberapa baik jaringan 

yang ada dan merupakan suatu usaha untuk menentukan karakteristik dan sifat dari 

suatu layanan. Tujuan dari QoS adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan 

yang berbeda, yang menggunakan infrastruktur yang sama (Hardiman & Subardin, 

2018). Ada beberapa parameter QoS di antaranya adalah delay, jitter, throughput, dan 

packet loss (Kumar & Roy, 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Instalasi dan Konfigurasi Server 

Sebelum proses implementasi, terlebih dahulu dilakukan instalasi dan 

konfigurasi software terhadap server dan client. 

• Unduh file instalasi dengan menggunakan perintah: "sudo curl -O  

http:download.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-

current.tar” 

• Lakukan proses instalasi dengan menggunakan perintah: "sudo 

contrib/scripts/install_prereq install”, tunggu hingga proses instalasi 

selesai seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Tampilan Asterisk Apabila Sudah di-install dan di-konfigurasi 

2. Instalasi dan Konfigurasi Client 

• Unduh aplikasi Jami di www.jami.net 

• Isi data sesuai dengan yang telah didaftarkan pada server SIP atau 

Asterix seperti pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Format isi data pada jami 

3. Hasil Pengujian Quality of Service 

Untuk pengujian QoS dilakukan antara PC ke PC (accounting department ke HR 

department). 

• Hasil Analisis QoS Terhadap Pengujian PC to PC 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian antara accounting 

department ke HR department pada rush hour adalah sebagai berikut: 

http://www.jami.net/
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Gambar 6. Hasil Penangkapan Data dengan Menggunakan Wireshark 

Rumus untuk mencari throughput adalah jumlah data yang dikirim 

dibagi dengan waktu pengiriman data, maka didapatkan data sebagai 

berikut : 

o Jumlah data yang dikirim : 1966230 Bytes 

o Waktu pengiriman data : 64.825 s 

o 1966230 : 64.825 : 30331 Bytes/s 

Dari Gambar 7, menunjukan bahwa packet loss adalah 0, atau bisa juga 

menggunakan rumus paket data yang dikirim dikurang paket data yang 

diterima, setelah itu hasilnya dibagi dengan paket data yang dikirim dan 

dikali dengan seratus persen. 
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Gambar 7. RTP Stream Analisis dari Aplikasi Wireshark 

o Paket data yang dikirim : 3031 

o Paket data yang hilang : 0 

o Paket data yang diterima : 3031 

o ((3031-3031)/3031) x 100% : 0% 

Untuk mencari delay bisa digunakan rumus jarak antara paket awal 

dan paket akhir dibagi dengan paket yang diterima, pada Wireshark, 

jarak antara paket dapat dilihat di "duration", sehingga hasilnya 

adalah sebagai berikut : 

o Duration : 60.60 s 

o Paket yang diterima : 3031 

o 60.60 s / 3031 : 0.019 s 

Untuk mencari jitter dapat dilihat dari hasil pengujian Wireshark, yaitu 

"Mean Jitter", pada gambar "Mean Jitter"nya adalah 19.92ms.  

Hasil pengujian pada parameter QoS yaitu throughput dengan nilai 

30331 Bytes/s, packet loss dengan nilai 0, delay dengan nilai 0.019 s, 
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dan jitter dengan nilai 19.92ms. Dari hasil tersebut kualitas sangat bagus 

pada parameter packet loss dan delay, bagus pada jitter, dan sedang pada 

throughput. Hal ini menunjukan VoIP dapat menjadi solusi komunikasi 

PT. Senimba Bay Resort. Tabel hasil yang didapat dari pengujian dapat 

dibuat ke dalam tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Interpretasi Data QoS 

Parameter QoS Nilai Kategori 

Throughput 30,31 bps Sedang 

Packet Loss 0% Sangat Bagus 

Delay 0.019 s Sangat Bagus 

Jitter 19.92 ms Bagus 

 

SIMPULAN  

 Adapun kesimpulan yang didapatkan setelah proses implementasi dan analisa 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. VoIP berhasil diimplementasikan di lingkungan PT. Senimba Bay Resort. 

2. Hasil pengujian pada parameter QoS yaitu throughput dengan nilai 30331 

Bytes/s, packet loss dengan nilai 0, delay dengan nilai 0.019 s, dan jitter dengan 

nilai 19.92ms. Dari hasil tersebut kualitas sangat bagus pada parameter packet 

loss dan delay, bagus pada jitter, dan sedang pada throughput. Hal ini 

menunjukan VoIP dapat menjadi solusi komunikasi PT. Senimba Bay Resort. 
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Abstract 

 

Technology plays an important role in everyday life for many people. Then, the problem 

that arises is the use of technology that is not appropriate and misuses it for personal 

interests, giving rise to cyber crimes such as drug transactions. The existence of digital 

evidence can assist in uncovering cases of cyber crimes using digital evidence of sound 

recordings. Therefore, this research is expected to reveal these cyber crimes. Efforts to 

analyze sound recordings are carried out using audio forensic techniques to show 

ownership of voices so that they can be used as evidence. A minimum of 20 words are 

required that have similarities between the voice of the evidence and the voice of the 

subject. From the results of the study, it was found that sample A had identical words with 

evidence of more than 20 words. Sample A has 21 identical words in pitch analysis, 5 

words in ANOVA statistical analysis, 26 words in graphical distribution analysis and 24 

words in spectrogram analysis of the 30 words analyzed. It can be concluded that audio 

forensic techniques can show ownership of sound recordings with the results of voice 

recordings of sample A being identical to the evidence. 

 

Keywords: Forensic Audio, Pitch, Formant, Spectrogram, Voice Recognition. 

 

 

Abstrak 

 

Teknologi mengambil peranan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi orang banyak. 

Lalu, Permasalahan yang muncul adalah penggunaan teknologi yang tidak tepat dan 

menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kejahatan siber 

seperti transaksi obat-obatan terlarang. Adanya barang bukti digital dapat membantu dalam 

mailto:hendra17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:silvana@pcr.ac.id
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mengungkap kasus tindak pidana kejahatan siber menggunakan barang bukti digital 

rekaman suara. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kejahatan siber 

tersebut. Upaya untuk melakukan analisis terhadap rekaman suara dilakukan dengan 

menggunakan teknik audio forensik untuk menunjukkan kepemilikan suara sehingga dapat 

dijadikan barang bukti. Disyaratkan minimal 20 kata yang memiliki kesamaan antara suara 

barang bukti dan suara subjek. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sampel A memiliki 

kata yang  identik dengan barang bukti lebih dari 20 kata. Sampel A memiliki sebanyak 21 

kata identik pada analisis pitch, 5 kata pada analisis statistik anova, 26 kata pada analisis 

graphical distribution dan 24 kata pada analisis spectrogram dari 30 kata yang dianalisis.  

Dapat disimpulkan bahwa teknik audio forensik dapat menunjukkan kepemilikan rekaman 

suara dengan hasil rekaman suara sampel A identik dengan barang bukti. 

 

Kata Kunci: Audio Forensik, Pitch, Formant, Spectrogram, Voice Recognition 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini, perkembangan teknologi sudah sangat memudahkan manusia atau 

pengguna teknologi itu sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudahan itu 

dapat menimbulkan dampak negatif yang mana orang-orang dapat 

menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kejahatan 

siber. Untuk pengungkapan sebuah kasus kejahatan tentunya dibutuhkan barang bukti 

yang kuat dan valid (Ashari, 2017). Adanya barang bukti digital dapat membantu 

petugas dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana atau kasus kejahatan siber. Salah 

satu barang bukti elektronik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau yang 

berkaitan dengan kasus, baik pidana maupun perdata adalah barang bukti audio recorder 

(alat rekaman suara) yang menghasilkan rekaman suara pembicaraan seseorang dengan 

orang lain (Al-Azhar, 2012). Oleh karena itu, suara atau rekaman suara dapat dijadikan 

barang bukti digital untuk membuktikan dan membantu dalam mengungkap suatu kasus 

seperti kejahatan siber. Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 juga menyebutkan 

bahwa rekaman suara adalah salah satu alat bukti digital yang sah dan dapat digunakan 

(Republik Indonesia, 2016).  

Audio forensik adalah bagian dari ilmu digital forensik yang menganalisis rekaman 

suara dengan berbagai tahapan seperti pengumpulan data, pengujian, analisis dan 

laporan hasil(Huizen, Jayanti, 2017). Informasi yang didapatkan dalam sebuah rekaman 

suara tersebut adalah Pitch, Formant, dan Spectrogram (Aligarh & Hidayanto, 2016). 

Tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) 
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12 tentang analisa audio forensik dari Digital Forensic Analyst Team (DFAT) Puslabfor 

yaitu acquisition, audio enhancement, decoding  dan voice recognition.  

Voice recognition membandingkan suara barang bukti dengan suara pembanding 

untuk mengetahui apakah suara barang bukti adalah identik atau tidak dengan suara 

pembanding (Septiansyah, 2015). Untuk proses ini mengambil kata-kata yang 

pengucapannya sama antara suara barang bukti dengan suara pembanding. Oleh karena 

itu, kata-kata tersebut dilakukan analisis audio forensik yang berbasiskan analisis 

terhadap Pitch, Formant dan Spectrogram karena sangat penting untuk melihat pola 

penyebaran nilai dan memvisualisasikan secara lengkap dari kata-kata yang diucapkan 

secara konsisten. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan oleh (Huizen, Jayanti, 2017) dengan judul “Model 

Evaluasi Rekaman Percakapan di Audio Forensik”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi data rekaman yang memiliki noise agar dapat mengetahui batas 

perbandingan noise dan nilai SNR (signal noise to ratio). Dari penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa nilai SNR antara –5.4078 dB sampai -7.0632 Db masih dapat dikenali, 

sedangkan lebih dari -7.0632 Db sudah mengalami perubahan pada ciri frekuensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasnah, 2018) dengan judul “Analisa Rekaman 

Suara Barang Bukti Digital Menggunakan Metode Audio Forensik” yang dilakukan 

untuk menganalisis rekaman suara. Pada penelitian ini kata yang diucapkan pada 

rekaman suara terdiri dari 25 kata dan memiliki 3 rekaman suara dari orang yang 

berbeda dengan nama sampel A, B dan C. Hasil dari analisis tersebut akan 

dibandingkan dengan rekaman suara pembanding agar dapat membuktikan rekaman 

suara barang bukti berasal dari salah satu suara pembanding dan hasilnya adalah 

rekaman suara A identik dengan rekaman suara B. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Subki et al., 2018) dengan judul 

“Membandingkan Tingkat Kemiripan Rekaman Voice Changer Menggunakan Analisis 

Pitch, Formant dan Spectrogram” yang dilakukan untuk menganalisis terkait tingkat 

kemiripan antara rekaman suara voice changer dengan rekaman suara asli 
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menggunakan analisis Pitch, Formant dan Spectrogram. Hasil dari Penelitian ini adalah 

rekaman suara voice changer A memiliki tingkat kemiripan yang paling tinggi dengan 

rekaman suara asli pada posisi low pitch, sedangkan voice changer yang lain lebih sulit 

untuk diidentifikasi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Rusydi, 2019) dengan judul “Analisis Statistik 

Manipulasi Pitch Suara Menggunakan Audio Forensik untuk Bukti Digital”. Hasil dari 

penelitian ini, rekaman suara yang berisi 20 kata sudah dimanipulasi terlebih dahulu 

tidak identik dengan rekaman suara asli. Terdapat perbedaan nilai analisis statistik pitch 

yang jauh untuk dinyatakan identik dengan suara rekaman asli, nilai yang masih dapat 

ditoleransi sekitar 10 Hz. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Deva & Mardianto, 2019) dengan judul “Teknik 

Audio Forensik Menggunakan Metode Analisis Formant Bandwidth, Pitch dan Analisis 

Likelihood Ratio”. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat salah satu sampel 

yang identik dengan rekaman barang bukti melalui analisa Formant Bandwidth, Pitch 

dan Likelihood Ratio. Pada penelitian saat ini, menggunakan teknik audio forensik 

dengan menganalisis Pitch, Formant, dan Spectogram rekaman suara barang bukti dan 

rekaman suara pembanding dan kata yang diucapkan pada masing-masing rekaman 

suara terdiri dari 30 kata 

 

METODE PENELITIAN 

1. Alur Penelitian 

Berikut alur penelitian pada audio forensik: 

 

Gambar 25. Alur Penelitian 

Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa alur penelitian terdapat 4 tahapan yaitu 

acquisition, audio enhancement, decoding dan voice recognition. Tahap pertama adalah 

akuisisi untuk mengumpulkan informasi barang bukti yang didapatkan. Lalu, 

melakukan perbaikan kualitas suara terhadap rekaman suara barang bukti dan rekaman 
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suara subjek. Setelah itu, pemotongan kata pada rekaman suara agar dapat dianalisis 

pada tahap voice recognition. Tahapan-tahapan ini perlu diperhatikan karena sangat 

berpengaruh pada hasil analisis. 

2. Skenario Pengumpulan Data 

Berikut langkah-langkah proses pengambilan suara atau skenario yang akan 

digunakan: 

- Proses perekaman suara subjek di tempat yang terbuka agar menghasilkan 

sedikit noise untuk dilakukan tahapan enhancement. 

- Media atau alat rekaman yang digunakan adalah smartphone. 

- Membuat janji terlebih dulu dengan subjek dan menemuinya.  

- Lalu, memberikan naskah yang sudah dibuat sebelumnya kepada subjek. 

Adapun naskah yang akan dibacakan adalah “hallo bang, barang udah ada 

ni. Sabu yang kau pesan kemarin udah ada sama aku 2 gram, kalau bisa 

jemputlah pesanan kau jam 9 nanti malam di rumah aku bang”.  

3. Daftar Subjek 

Daftar subjek adalah subjek-subjek yang akan direkam suaranya agar dapat 

dijadikan barang bukti dan suara pembanding. Jumlah subjek yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 5 orang karena merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu 

yang menggunakan subjek tidak lebih dari 5. Berikut adalah daftar subjek yang akan 

digunakan dalam penelitian ini: 

Table 1 Daftar Subjek 

Nama Usia Barang Bukti Pembanding 

Sampel A 21 ✓  ✓  

Sampel B 22 
 

✓  

Sampel C 121 
 

✓  

Sampel D 22 
 

✓  

Sampel E 23 
 

✓  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Analisis Pitch 

Analisis pitch dilakukan untuk mengetahui nilai pitch rekaman suara sampel 

yang mendekati nilai pitch rekaman suara barang bukti dengan melihat nilai mean pitch 

dan standard deviation. Kedua nilai tersebut tidak boleh memiliki perbedaan yang 

cukup jauh antara rekaman suara barang bukti dengan rekaman suara pembanding. Jadi, 

nilai mean dan standard deviation harus lah sama-sama mendekati barang bukti. 

 

Gambar 26. Hasil analisis Pitch 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa sampel A memiliki kata yang identik dengan 

rekaman suara barang bukti lebih banyak dibandingkan dengan sampel-sampel lainnya. 

Sampel A memiliki kata yang identik dengan rekaman suara barang bukti sebanyak 21 

kata, sampel B tidak memiliki kata yang identik, sampel C memiliki kata yang identik 

sebanyak 12 kata, sampel D memiliki kata yang identik sebanyak 11 kata dan sampel E 

memiliki kata yang identik sebanyak 6 kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari analisis 

pitch, sampel rekaman suara yang identik dengan barang bukti adalah sampel A dengan 

jumlah kata yang identik sebanyak 21 kata.  

 

B. Analisis Formant 

Analisis formant didasarkan pada perhitungan statistik one-way anova yang 

dilengkapi dengan bentuk graphical distribution untuk melihat pola penyebaran nilai 

formant antara suara pembanding dengan suara barang bukti. Jika nilai ratio F lebih 

kecil dari pada F critical dan P-Value lebih besar dari 0.5 maka dapat disimpulkan 

bahwa conclusion accepted atau tidak tidak memiliki perbedaan. Pada analisis 

graphical distribution, untuk menarik kesimpulannya cukup dengan melihat sebaran 
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formant antara barang bukti dengan sampel. Jika sebaran formant sampel tidak jauh dari 

barang bukti, maka kata dari sampel tersebut dapat dikatakan identik. Berikut hasil 

analisis formant suara sampel yang identik dengan suara barang bukti : 

 

Gambar 27. Hasil analisis formant 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa statistik anova pada ke-5 sampel tidak ada 

yang identik, sedangkan pada graphical distribution sampel A memiliki jumlah 24 kata 

yang identik. Sampel B dan sampel D juga memiliki jumlah kata identik yang sama 

pada analisis graphical distribution yaitu sebanyak 20 kata. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pada analisis anova tidak ada sampel yang identik dengan barang bukti dan 

terdapat 3 sampel yang identik dengan barang bukti pada analisis graphical distribution 

yaitu sampel A, sampel B, dan sampel D. 

 

C. Analisis Spectrogram 

Analisis spectrogram ini didasarkan pada perbandingan pola yang dihasilkan 

dari kata-kata yang diucapkan oleh suara sampel dengan kata-kata yang diucapkan oleh 

suara barang bukti. Spectrogram membentuk pola-pola yang khas, sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu analisis untuk audio forensik. Pada spectrogram terkadang 

juga menghasilkan kata yang memiliki pola yang tidak jelas dan berbeda dengan barang 

bukti. Hal tersebut dapat terjadi karena suara yang ada di rekaman suara tidak jelas 

pengucapannya dan tidak sama dengan rekaman barang bukti. Berikut hasil dari analisis 

spectrogram sampel yang identik dengan barang bukti: 
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Gambar 28. Hasil analisis spectrogram 

Dapat dilihat pada Gambar 4 menunjukkan bahwa rekaman suara sampel A 

identik dengan rekaman suara barang bukti. Sampel A memiliki jumlah kata yang 

identik sebanyak 26 kata, sedangkan untuk sampel lainnya tidak memenuhi syarat 

sehingga dikatakan tidak identik. 

Dari analisa pitch, formant dan spectrogram yang sudah dilakukan untuk 

mengidentifikasi kepemilikan suara barang bukti didapatkan hasil bahwa sampel A 

memiliki jumlah kata identik lebih banyak pada setiap analisisnya daripada sampel lain 

kecuali analisis statistik anova. Kata yang tidak identik dengan barang bukti disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu noise, vocal track (articular), intonasi dan frekuensi pada 

rekaman suara yang sangat berpengaruh terhadap hasil analisis. Oleh sebab itu, penting 

untuk memperhatikan tahap-tahap dari proses teknik audio forensik mulai dari 

perekaman suara hingga analisis. 

 

SIMPULAN  

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis rekaman suara yang telah dilakukan dengan menggunakan 

teknik audio forensik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rekaman suara sampel yang identik dengan rekaman suara barang bukti dari 

keseluruhan analisis adalah rekaman suara sampel A karena Kata yang identik 

antara barang bukti dengan sampel A menggunakan analisis pitch sebanyak 21 

kata, formant sebanyak 5 kata, graphical distribution sebanyak 26 kata dan 

spectrogram sebanyak 24 kata dari total kata yang dianalisis sebanyak 30. 
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2. Analisis pitch, formant dan spectrogram dapat digunakan untuk mengungkap 

kepemilikan suara atau analisis rekaman suara. 

3. Vocal track (articular), intonation, noise dan frekuensi pada rekaman suara 

sangat berpengaruh pada hasil analisis pitch, formant maupun spectrogram. 

4. Dari hasil analisis yang dilakukan, analisis formant adalah analisis yang paling 

lemah pada penelitian ini karena tidak dapat membuktikan apa-apa. 

5. Analisis spectrogram dan graphical distribution adalah analisis yang memiliki 

banyak kata identik dengan barang bukti. 

2. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian analisis audio forensik 

selanjutnya yaitu memodifikasi rekaman suara pembanding dengan menggunakan voice 

changer untuk menguji keakuratan analisis pitch, formant dan spectrogram. Lalu, 

proses perekaman suara dilakukan ditempat yang kedap suara dan menggunakan 

skenario dan naskah yang berbeda. 
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Abstract  

 

PT. XYZ is a manufacturing company located in the city of Batam. most of the activities of employees at 

PT XYZ Batam are still carried out offline like new employees, where HRD still checks every application 

sent by candidates via email for staff and post office for non-staff. The impact on PT. XYZ is if you are 

still using the current manual system, all job applications that will not be used will pile up. Meanwhile, 

through email messages that are received in large numbers will cause spam and take a long time to 

choose, therefore the author will create and design an online recruitment based on an information web 

system using the Decision Support System (DSS) method that can help HRD in the recruitment process 

The Decision Support System used by the author is the Simple Additive Weighting method, also known 

as summation. This method automatically selects prospective employees who have submitted applications 

through a system that matches their work experience, study program, and skills. Thus,  Simple Additive 

Weighting is the most appropriate method for decision making in employee recruitment 

 

Keywords: Online Recruitment, Decision Support System, Simple Additive Weighting  

 

Abstrak  

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berada di kota Batam. Sebagian besar 

aktivitas karyawan di PT XYZ Batam masih dilakukan dengan cara offline seperti perekrutan karyawan 

baru, dimana HRD melakukan pengecekan kelengkapan setiap lamaran yang dikirim oleh pelamar 

melalui email untuk staff dan kantor pos untuk non-staf. Dampaknya pada PT. XYZ adalah jika masih 

menggunakan saat ini sistem manual, semua lamaran pekerjaan yang tidak akan digunakan akan 

menumpuk. Sementara melalui email pesan yang masuk dalam jumlah banyak akan menimbulkan spam 

dan membutuhkan waktu yang lama untuk pilih, maka dari itu penulis akan membuat dan merancang 

rekrutmen online berbasis web sistem informasi dengan metode Decision Support System (DSS) yang 

dapat membantu HRD dalam proses rekrutmen. Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan oleh 

penulis adalah metode Simple Additive Weighting, juga dikenal sebagai pembobotan penjumlahan. 

Metode ini secara otomatis menyeleksi calon karyawan yang memiliki mengajukan lamaran melalui 

sistem yang sesuai dengan pekerjaan pengalaman, program studi, dan keterampilan. Sehingga 

Pembobotan Aditif Sederhana metode yang paling tepat untuk pengambilan keputusan dalam rekrutmen 

karyawan proses 
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Kata Kunci: Rekrutmen online, sistem pendukung keputusan, simple additive weighting 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan besar telah terjadi dua tahun terakhir khususnya di Indonesia, penyebaran 

Virus Covid-19 yang semakin masif di setiap negara membuat manusia harus siap 

dengan perubahan gaya hidup. Semenjak ditetapkannya oleh Word Health Organization 

(WHO) bawah virus corona sebagai pandemic global pada tanggal 11 Maret 2020. 

Pemerintah mengeluarkan peraturan No 21 tahun 2020 tentang PSBB terkait 

pembatasan sosial berskala besar untuk penanganan dan penekanan penyebaran virus 

covid-19. Dengan adanya peraturan pemerintah ini mejadikan setiap orang harus 

memilih opsi lain agar tetap melaksanakan kegiatannya. Kemampuan menggunakan 

alat-alat teknologi seolah-olah menjadi pilihan paling tepat untuk setiap orang guna 

mendukung kebijakan tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut menjadi 

sebuah keharusan. Hal-hal yang dulunya dianggap tidak mungkin hari ini seolah-olah 

menjadi kewajiban. Pemanfaatan teknologi semakin tinggi untuk seluruh bidang, baik 

bidang Pendidikan, pariwisata, bisnis dll. Setiap unit harus bisa mengikuti perubahan 

jika tetap ingin bertahan tidak terkecuali perusahan-perusahaan yang sedang bersinergi 

untuk tetap bertahan. 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur elektornik yang ada di kota 

Batam. Penyebaran covid-19 yang masih sangat tinggi di kota Batam membuat 

perusahaan ini harus membatasi kegiatannya secara luring, dan melakukan kegiatan  

secara daring. PT. XYZ harus menyiapkan banyak opsi untuk kelangsungan 

perusahaannya ditengah badai covid-19, salah satunya adalah proses penerimaan 

karyawan baru yang harus dilakukan secara online. Sebelumnya PT XYZ melakukan 

perekrutan karyawan dengan cara pelamar mengirim email bagi staff dan melalui pos 

untuk non-staff. 

Perekrutan karyawan baru dengan cara tersebut kurang efektif untuk kondisi saat ini, 

Proses pengiriman melalui pos membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke PT. 

XYZ Batam tersebut, sehingga para pelamar kerja yang non-staff akan membutuhkan 

waktu untuk menunggu panggilan dari pihak PT. XYZ, tidak hanya itu saja para 
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pelamar kerja membutuhkan pengeluaran biaya dan waktu untuk mengirim lamaran 

kerja tersebut seperti foto copy dokumen persyaratan dan mengirim berkas lamaran 

melalui pos. Sehingga  proses rekrutmen di PT. XYZ yang berjalan saat ini maka dinilai 

terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama baik bagi si pelamar ataupun dari 

perusahaan sendiri untuk pelaksanaannya.  

Dampak yang ditimbulkan di PT. XYZ sendiri jika masih menggunakan sistem 

perekrutan karyawan secara manual adalah berkas lamaran pelamar yang tidak terpakai 

akan menumpuk, sedangkan jika melalui email, pesan-pesan yang masuk dengan jumlah 

yang semakin banyak akan menimbulkan spam dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk menyeleksi. Selain itu dampak dari perekrutan yang saat ini dilaksanakan 

adalah kurangnya pembatasan kegiatan masyarakat dalam penekanan penyebaran virus 

covid-19. 

Oleh karena itu, penulis membuat dan merancang sistem informasi online 

recruitment berbasis web dengan metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang 

dapat membantu pihak HRD dalam proses perekrutan karyawan. Disamping itu dengan 

adanya system ini membatasi pelamar untuk melakukan interaksi secara langsung 

dengan orang lain dan juga dari sisi perusahaan mengurangi aktivitas atau kegiatan 

secara luring yang dapat mengurangi penyebaran virus covid-19. Kegiatan ini juga 

mendukung terhadap kebijakan dari intruksi Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2021 

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)   

Sistem pendukung keputusan yang di pakai adalah metode Simple Additive 

Weighting atau biasa disebut dengan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar 

metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting 

harus melalui proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kelebihan dari metode 

Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan penilaian dengan lebih tepat hal ini 

berdasarkan kepada penilaian kriterian dan bobot preferensi yang sudah ditentukan, 

selain itu SAW juga dapat memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang 
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tersedia karena setelah ditentukan nilai bobot dilakukan proses perangkiangan untuk 

semua atribut (Fishburn, 1967) (MacCrimmon, 1968).  

Dengan metode ini sistem akan secara otomatis melakukan seleksi  calon karyawan 

yang sudah mengisi form lamaran melalui sistem yang sesuai dengan kriteria yang telah 

diberikan oleh HRD. Sehingga metode Simple Additive Weighting yang paling tepat 

untuk pengambilan keputusan dalam proses perekrutan karyawan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini melakukan penelitian perancangan sistem yang diilustrasikan 

pada gambar 1. Gambaran umum Sistem Informasi Online Recruitment Berbasis Web 

Pada PT. XYZ Batam dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP.  

  

 

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem 

 

Gambar 1 merupakan gambaran umum sistem yang di implementasikan. Terdapat 3 

aktor yang memiliki akses login yaitu, Manager HRD, HRD, dan Pelamar. Pelamar 

mendaftar masuk ke dalam sistem untuk melamar pekerjaan yang tersedia dan mengisi 

form yang sudah diberikan oleh HRD. Maneger HRD login dan memeriksa data 

pelamar yang masuk. HRD login masuk ke dalam sistem untuk mengelola lowongan 

kerja, mengelola data pelamar, dan melakukan proses data penilaian serta perangkingan 
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data nilai, proses perhitungan menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

perangkingan data, lihat laporan data hasil perangkingan yang akan menjadi calon 

karyawan di PT. XYZ Batam tersebut. Metode SAW sering dikenal istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut  

Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan 

tetapi perhitugan menggunakan ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih 

sebagai alternatif terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif 

yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien 

karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat.  

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala 

yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.  

A. Normalisasi Matriks  

Input   C1   = Array [1…5] of integer;  

Output   R(I,j)   = Normalisasi Matrks  

Process  Read   = C1  

𝑅 = 𝐶𝑖𝑗  

𝑀𝑎𝑥(𝐶𝑖𝑗)  

B. Nilai Referensi  

Menjumlahkann hasil normalisasi matriks  

Input Wj  = Array [1…5] of integer; Bobot Kriteria  

 R  = Array [1…5] of integer; Hasil Normal  

Output    Vi = Nilai Preferensi  

Process   Read = Wj  

      Read = R  
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𝑅 = ∑𝑛 𝑅(𝑖, 𝑗) 

 

a. Usecase Diagram  

Usecase diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan 

hubungan antara aktor dengan sistem dalam bentuk gambar yang terdapat didalam 

sistem. Usecase hanya mendeskripsikan case yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 

aktor diluar sistem. Adapun usecase diagram pada sistem online recruitment berbasis 

web pada PT. XYZ Batam tertera pada gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Usecase Diagram 

  

b. ER Diagram  

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah model teknik pendekatan yang 

menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Komponen ERD tediri dari 

entitas, relasi dan atribut dan disempurnakan dengan kardinalitas. ERD merupakan 

diagram yang menunjukkan relasi antara setiap entitas. Setiap entitas dilengkapi 

dengan atribut yang ada. Berikut adalah ER Diagram pada online recruitment berbasis 

web pada PT. XYZ Batam.  
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Gambar 3. ER Diagram  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Implementasi Metode Simple Additive Weighting  

Implementasi dari sistem online recruitment berbasis web menggunakan metode 

Simple Additive Weighting (SAW) meliputi input berupa pengisian form lamaran 

pelamar, input lowongan kerja. Output berupa laporan data pelamar dan data lowongan 

kerja serta hasil perhutungan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dengan tahapan perhitungan penjumlahan terbobot. Pada PT. XYZ Batam menerima 

calon karyawan tergantung beberapa kuota yang dibutuhkan. Adapun contoh data 

pelamar yang melamar di PT XYZ batam dapat dilihat pada table 1 

Tabel 1. Bobot Kriteria 

 

Nama  

Bobot 20%  Bobot 30%  Bobot 

20%  

Bobot 

15%  

Bobot 

15%  

Pendidikan  Pengalaman  
Usia  

Status 

Kawin  

Tinggi 

Badan  

Meli  SMA  5 Tahun  25  Kawin  155cm  

Ika  
D3  1 Tahun  19  Belum 

kawin  
159cm  

Juma  S1  2 Tahun  23  Belum 

Kawin  
163cm  

Dian  S2  2 Tahun  27  Kawin  166cm  
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Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka dilakukan proses perhitungan seleksi 

menggunakan Metode SAW dengan memilih 5 kriteria yang digunakan untuk 

melakukan penilaian, yaitu:  

C1 = Pendidikan  

C2 = Pengalaman 

C3 = Usia  

C4 = Status Kawin  

C5 = Tinggi Badan  

 Semua kriteria yang berikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan (benefit). 

Pengambilan keputusan pemberian bobot preferensi sebagai berikut :  

C1 = 20%  

C2 = 30%  

C3 = 20%  

C4 = 15%  

C5 = 15%  

W = (20,30,20,15,15)  

 Untuk menentukan nilai normalisasi adalah dengan memilih salah satu nilai kriteria 

setelah itu dibagi dengan semua nilai kriteria yang ada, sehingga didapatlah jumlah dari 

nilai normalisasi. Kemudian menentukan nilai preferensi yang akan digunakan sebagai 

acuan untuk pengambilan keputusan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai 

normalisasi yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing. Tahapan terakhir 

adalah melakukan seleksi untuk mengambil sebuh keputusan dengan cara melihat 

seluruh nilai preferensi dan mengurutkan berdasarkan nilai preferensi terbesar. Nilai 

terbesar ada pada pelamar atas nama Dian sehingga terpilih sebagai alternatif pertama 

dan seterusnya. Dengan kata lain, pelamar atas nama Dian akan terpilih sebagai calon 

karyawan di PT. XYZ Batam. Seluruh tahapan tersebut diformulasikan ke dalam bahasa 
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pemograman untuk dapat ditampilkan kedalam bentuk tampilan antarmuka aplikai yang 

lebih baik.   

 

b. Hasil Pengembangan Program  

Halaman awal sistem adalah halaman yang berisi lowongan kerja yang tersedia, 

pelamar dapat mendaftar terlebih dahulu untuk melamar kerja sesuai dengan 

keahliannya. Jika pelamar menekan tombol daftar, maka akan diarahkan kehalaman 

register. Namun jika pelamar sudah mendaftar, pelamar dapat masuk ke dalam sistem. 

Halaman ini dapat di akses oleh HRD, Manager HRD, dan Pelamar kerja.  

Pelamar dapat melamar kerja setelah mendaftar masuk ke dalam sistem. Pada 

halaman ini pelamar diarahkan untuk mengisi form yang sudah di sediakan di sistem 

oleh HRD. Form yang diisi ini berisi data diri, serta dapat membuat username dan 

password pelamar. Setelah selesai melakukan pendaftaran, pelamar sudah bisa login 

untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password yang 

sudah dibuat.  

 

Gambar 4. Halaman Register 

 Form login merupakan halaman yang digunakan untuk masuk kedalam Sistem Online 

Recruitment Berbasis Web Pada PT. XYZ Batam Dengan Menggunakan Metode 

Simple Additive Weighting (SAW). Jika username dan password benar, maka 
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pengguna akan masuk ke dalam halaman Dashboard. Jika salah, maka pengguna harus 

kembali memasukkan username dan password sampai benar.  

 

Gambar 5. Halaman Login 

 Halaman Dashboard pelamar berisi lowongan kerja yang tersedia, pada halaman ini 

pelamar dapat melamar sesuai dengan keahliannya dengan mengisi form pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Daftar Lowongan 

  

Gambar 6 adalah halaman untuk menampilkan, menambahkan, mengubah dan 

menghapus lowongan kerja. Tampilan halaman lowongan ini hanya dapat diakses oleh 

HRD.  
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Gambar 7. Halaman Lowongan 

  

Gambar 7 merupakan halaman untuk menampilkan laporan data pelamar yang telah 

melamar pada lowongan kerja yang tersedia. Tampilan ini dapat diakses oleh HRD dan 

Manager HRD.  

 

 

Gambar 7. Halaman Data Pelamar 

 

Gambar 8 merupakan halaman untuk menampilkan, menambahkan, mengubah dan 

menghapus kriteria dari lowongan kerja yang ditambahkan. Tampilan halaman ini 

hanya dapat diakses oleh HRD 
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Gambar 8. Halaman Kriteria 

  

Gambar 9 merupakan form laporan hasil seleksi yang digunakan untuk menampilkan 

laporan data seleksi yang telah dilakukan perangkingan/seleksi oleh system. Pada 

halaman ini HRD dapat memilih salah satu lowongan kerja untuk menampilkan hasil 

perangkingan pelamar.  

   

 

Gambar 9. Halaman Hasil 
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b. Pengujian 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sistem. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan metode pengujian Blackbox. Pada tahap ini akan 

diketahui sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan fungsional. Tabel 2. Adalah skenario 

pengujian yang dilakukan untuk menguji sistem 

Tabel 2. Tabel Pengujian Sistem 

No Skenario 

Pengujian 

Data Uji Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

yang 

didapat 

Valida

si 

1  Melakuka

n 

registrasi 

dengan  

mengisi 

data diri  

Mengisi data 

diri dengan 

benar  

Registrasi 

berhasil  

Registrasi 

berhasil  

Valid  

2.  Melakuka

n  

registrasi 

dengan 

mengisi 

data diri 

tidak 

benar dan 

password 

Mengisi data 

diri dengan 

tidak benar  

Registrasi 

gagal  

Registrasi 

gagal  

Valid  

3  Melakuka

n login 

dengan 

usernamne 

Username 

dan 

password  

Userna me 

dan passwor 

Login 

berhasil  

Login 

berhasil  

Valid  

4 Melakuka

n login 

dengan 

username 

dan 

password 

Userna me 

dan 

password  

Login gagal  Login 

gagal  

Valid  
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salah  

5 Menguplo

ad  

lowongan 

kerja  

Upload 

lowong 

an kerja  

Berhasil 

upload 

lowongan  

Berhasil 

upload 

lowongan  

Valid  

6 Menghapu

s 

lowongan 

kerja  

Hapus 

lowong 

an kerja  

Berhasil 

hapus 

lowongan  

Berhasil 

hapus 

lowongan  

Valid  

7 Menghapu

s data 

pelamar  

Data Pendaft 

ar  

Berhasil 

hapus 

lowongan  

Berhasil 

hapus 

lowongan  

Valid  

8 Menamba

h  

kriteria 

pada 

lowongan  

kerja   

Kriteria 

lowong an  

Kriteria 

berhasil 

ditambah  

Kriteria 

berhasil 

ditambah  

Valid  

9 Menghapu

s  

kriteria 

pada  

lowongan 

kerja  

Kriteria 

lowong an  

Kriteria 

berhasil di 

hapus  

Kriteria 

berhasil 

dihapus  

Valid  

10 Menamba

h  

nilai 

kriteria  

Nilai kriteria  Nilai kriteria 

berhasil 

ditambah  

Nilai 

kriteria 

berhasil 

ditambah  

Valid  

11 Menghapu

s  

nilai 

kriteria  

Nilai kriteria  Nilai kriteria 

berhasil 

dihapus  

Nilai 

kriteria 

berhasil 

dihapus  

Valid  

12 Menamba

hkan 

bobot 

disetiap 

Tambah 

bobot  

kriteria  

Bobot 

berhasil 

ditambah  

Bobot 

berhasil 

di tambah  

Valid  
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lowongan 

kerja  

13 Menghapu

s bobot di 

setiap  

lowongan 

kerja  

Hapus bobot  

kriteria  

Bobot 

berhasil 

dihapus  

Bobot 

berhasil 

dihapus  

Valid  

14 Menghitun

g  

hasil 

seleksi  

Hitung hasil 

seleksi  

Berhasil 

seleksi 

pelamar  

Berhasil 

seleksi 

pelamar  

Valid  

15 Mengungg

ah  

file berkas 

lamaran  

Unggah 

berkas 

lamaran  

Data berhasil 

di unggah  

Data 

berhasil 

diunggah  

Valid  

16 Menamba

h  

biodata di  

profil 

pelamar  

Tambah 

biodata  

Data berhasil 

ditambah  

Data 

berhasil 

ditambah  

Valid  

Tabel 2 merupakan hasil pengujian dari sistem yang telah dibangun. Pengembang 

mengoperasikan semua fitur yang ada dan melihat respon hasilkan oleh sistem. Tabel 2 

menjelaskan bahwa semua fitur yang sudah dibangun dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

SIMPULAN  

Sistem Online Recruitment Berbasis Web Pada PT. XYZ Batam Dengan 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan sistem yang 

dirancang khusus untuk membantu HRD dalam proses perekrutan karyawan 

berdasarkan kriteria yang telah dimasukkan oleh HRD. Output yang dihasilkan berupa  

daftar hasil  dari seleksi/perangkingan para pelamar berdasarkan rangking tertinggi 

sehingga akan memudahkan dalam mengambil keputusan perekrutan karyawan di PT. 

XYZ Batam. Harapannya system ini bisa dikembangkan lagi dengan berbasis android 

agar dimudahkan digunakan serta dapat diintegrasikan dengan system lain yang terkait.  
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Abstract  

In this study, a virtual laboratory is used for Digital Electronics Practice courses which are 

carried out online. The research step begins with designing a virtual laboratory portal with 

Moodle E-Learning software to provide practice management services. The trial was 

carried out by running an online collaborative practice by applying the Breadboard 

Simulator and the TeamViewer application. The research subjects were 20 students of the 

Electrical Engineering Diploma III study program. The data collection instrument used a 

student perception questionnaire on the instructional aspect and a student perception 

questionnaire on the appearance of the learning model and ease of operation. Descriptive 

analysis was carried out using perception level criteria. The results showed that the virtual 

laboratory-based Digital System practice learning model had a positive perception of the 

instructor aspect, the learning model display aspect and ease of operation as well as 

increasing student motiva-tion in carrying out practical activities.  

Keywords: Praktikum, Elektronika Digital, Laboratorium Virtual, Simulator Breadboard, 

Kolaboratif Online  

Abstrak 

Pada penelitian ini, laboratorium virtual digunakan untuk mata kuliah Praktikum 

Elektronika Digital yang dilaksanakan secara online. Langkah penelitian dimulai dengan 

merancang portal laboratorium virtual dengan software E-Learning Moodle untuk 

memberikan layanan manajemen praktikum. Uji coba dilakukan dengan menjalankan 

praktikum kolaboratif online dengan mengaplikasikan Simulator Breadboard dan aplikasi 

TeamViewer. Subjek penelitian adalah 20 orang maha-siswa program studi Teknik Listrik 

Diploma III. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket persepsi mahasiswa pada 

aspek instruksional dan angket persepsi mahasiswa terhadap tampilan model pembelajaran 

dan kemudahan pengoperasian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan kriteria 

tingkat persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Praktikum 

Elektronika Digital berbasis laboratorium virtual memiliki persepsi positif terhadap aspek 

instruktural, aspek tampilan model pembelajaran dan kemudahan pengoperasian serta 

peningkatan motivasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. 

 

Kata Kunci: Practice, Digital Electronics, Virtual Laboratory, Breadboard Simulator, 

Online Collaborative 
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PENDAHULUAN 

Praktikum merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk menguji, menerapkan 

teori, dan pembuktian ilmiah suatu mata kuliah atau bagian dari mata kuliah tertentu. 

Praktikum biasanya dilakukan di laboratorium tradisional (hands-on) yang memiliki 

karakteristik dengan beberapa kelemahan, seperti: (1) tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pembelajaran jarak jauh (Telagam et al., 2019), (2) membuat mahasiswa merasa tidak 

nyaman selama praktik, (3) membutuhkan lebih banyak waktu untuk instruktur (Asraf et 

al., 2018), (4) tidak dapat menyediakan kebutuhan khusus bagi mahasiswa (Ribeiro et 

al., 2018), dan (5) pengadaan peralatan dan operasional yang mahal. 

Sebagai alternatif, laboratorium virtual sangat menarik untuk diterapkan karena 

laboratorium virtual adalah konsep yang baik untuk memahami topik teoritis dengan 

lebih baik (Kumar & Kumari, 2016). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa 

laboratorium virtual: (1) memungkinkan perolehan pengetahuan konseptual melalui 

eksperimen online kapan saja dan dari mana saja (Achuthan et al., 2020), (2) seefektif 

menggunakan laboratorium nyata (Suwannakhun & Tanitteerapan, 2017), (3) efisien 

daripada laboratorium nyata (Saleheen et al., 2016), (4) kemudahan dan fleksibilitas 

yang tinggi (Jaya et al., 2020), (5) meningkatkan jumlah sesi lab tim/kelompok 

mahasiswa per minggu (Abreu et al., 2015). Berdasarkan keunggulan ini laboratorium 

virtual bisa diterapkan pada mata kuliah Praktikum Elektronika Digital bila dilihat dari 

karakteristiknya. 

Dalam mata kuliah Praktikum Elektronika Digital biasanya menggunakan Bread-

board untuk mengimplementasikan rangkaian digital. Sejak tahun 2010 Breadboard ada 

dalam versi simulator yang dijalankan di komputer desktop atau standalone yang berisi 

perangkat digital seperti chip atau IC dan gerbang logika, rangkaian sekuensial seperti 

counter, register, rangkaian kombinasional yang ditampilkan dalam bentuk 

virtual/simulasi (UNP, 2018). 

Praktikum menggunakan laboratorium virtual dapat lebih fleksibel jika teknik ini 

dapat diterapkan dengan pembelajaran online. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi 

kekurangan tersebut adalah dengan menggunakan sistem online. Penelitian ini 

menggunakan instrumen pendukung yang diadopsi dari penelitian (Muchlas, 2015). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model praktikum berbasis 

laboratorium virtual untuk mata kuliah Praktikum Elektronika Digital. Model ini 

didukung oleh beberapa software seperti e-learning Moodle, simulator Breadboard, dan 

TeamViewer. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian eksperimen digunakan untuk mengetahui penerapan Praktikum 

Elektronika Digital berbasis laboratorium virtual. Eksperimen dilakukan dengan 

menggunakan portal laboratorium virtual yang dibangun dengan software e-learning 

Moodle untuk memberikan layanan administrasi dari praktikum dengan alamat 

https://diexpressmulya.com. Tampilan e-learning Moodle untuk manajemen 

pelaksanaan praktikum dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tampilan e-learning Moodle Untuk Manajemen Pelaksanaan Praktikum 

Kemudian pada saat praktikum dilaksanakan mahasiswa mengakses simulator 

Breadboard, karena menekankan adanya kolaborasi antaranggota kelompok secara 

online sinkron maka digunakan fasilitas komunikasi sinkron yang ada seperti chatting 

dan video conference yang ada pada aplikasi TeamViewer. Contoh tampilan saat 

praktikum dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

https://diexpressmulya.com/
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Gambar 2. Tampilan Saat Praktikum Secara Online 

Sampel penelitian adalah 20 orang mahasiswa Program Studi Teknik Listrik DIII 

UNP yang merupakan peserta mata kuliah Praktikum Elektronika Digital. Instrumen 

yang digunakan untuk pengumpulan data adalah angket, yaitu (1) persepsi mahasiswa 

terhadap aspek instruksional, (2) persepsi mahasiswa terhadap model pembelajaran dan 

kemudahan pengoperasian.  

Data persepsi mahasiswa tentang aspek instruksional berisi komponen: (1) kejelasan 

kompetensi dasar dan tujuan; (2) kejelasan pembelajaran instruksional; (3) kemudahan 

memahami materi praktik; (4) keluasan dan kedalaman materi (5) ketepatan urutan 

presentasi; (6) interaktivitas; (7) fleksibilitas; (8) akurasi evaluasi (Muchlas, 2015). 

Data persepsi mahasiswa tentang aspek model pembelajaran dan kemudahan 

pengoperasian diperoleh melalui angket berisi komponen: (1) kejelasan petunjuk 

penggunaan; (2) keterbacaan; (3) kualitas tampilan gambar dan animasi; (4) komposisi 

warna; (5) kualitas fasilitas komunikasi; dan (6) kemudahan pengoperasian (Muchlas, 

2015). 

Penentuan kecenderungan persepsi dilakukan dengan teknik persentase 

menggunakan rumus persamaan (1) sebagai berikut: 

     (1) 

Keterangan rumus pada persamaan (1) adalah P menunjukkan persentase persepsi, 

masing-masing adalah jumlah pilihan untuk skor 1, 2, 3, 4, 5 untuk pilihan STS (sangat 
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tidak setuju), TS (tidak setuju), R (ragu-ragu ), S (setuju), SS (sangat setuju); dan N 

menunjukkan jumlah item kuesioner. Keberhasilan implementasi model pembelajaran 

Praktikum dapat diketahui berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara 

deskriptif dan menggunakan kriteria tingkat persepsi mahasiswa seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Kriteria Tingkat Persepsi Mahasiswa  

Range Level 

80%-100% Sangat Baik 

66%-79% Baik 

56%-65% Kurang Baik 

0%-55% Tidak Baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil data persepsi mahasiswa tentang aspek instruksional Praktikum Elektronika 

Digital berbasis laboratorium virtual dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Persepsi Mahasiswa Tentang Aspek Instruksional   

 Mahasiswa Nilai 

Tema Nilai Persenta

se (%) 

Maksimu

m 

Kejelasan kompetensi dasar  dan tujuan 496 70,86 700 

Kejelasan pembelajaran 227 75,67 300 

Kemudahan memahami materi dan melaksanakan 

praktikum 

280 70 400 

Keluasan dan kedalaman materi 227 75,67 300 

Ketepatan  penyajian materi praktikum 304 76 400 

Interaktivitas 147 73,50 200 

Fleksibilitas 146 73 200 
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Ketepatan evaluasi 385 77 500 

Total  2212  3000 

% Rata-rata  73,73  

 

Pada aspek instruksional, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa rata-rata 

memiliki persepsi yang baik yaitu sebesar 70,86% pada aspek kejelasan kompetensi 

dasar dan tujuan, aspek kejelasan pembelajaran sebesar 75,67%, kemudahan memahami 

materi dan melaksanakan praktikum sebesar 70%,  keluasan dan kedalaman materi 

sebesar 75,67%, aspek penyajian dengan nilai rata-rata 76%, aspek interaktivitas 

sebesar 73,5%, aspek fleksibilitas sebesar 73%, dan ketepatan evaluasi sebesar 77%.  

Berdasarkan hasil analisis komponen persepsi pada aspek pembelajaran yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memberikan persepsi positif dengan 

persentase rata-rata 73,73%. Data persepsi siswa tentang tampilan antarmuka 

pembelajaran berbasis laboratorium virtual pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Persepsi Mahasiswa Tentang Tampilan Antarmuka Pembelajaran Berbasis 

Laboratorium Virtual   

 Mahasiswa Nilai 

Tema Nilai Persentase 

(%) 

Maksimum 

Kejelasan instruksi 

penggunaan 

456 76.50 600 

Keterbacaan 243 81 300 

Kualitas tampilan gambar 238 79.33 300 

Komposisi warna 245 81.67 300 

Kualitas fasilitas komunikasi 279 69.75 400 

Kemudahan operasi 312 78 400 

Total 1776  2300 

% Rata-rata  77.22  
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Tabel 3 menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan persepsi yang baik dari aspek 

kejelasan instruksi untuk digunakan dengan tingkat persepsi rata-rata 76,5%, 

keterbacaan produk dengan nilai rata-rata 81%, kualitas tampilan gambar dengan nilai 

rata-rata sebesar 79,33%, aspek komposisi warna dengan tingkat rata-rata 81,67%, 

kemudahan pengoperasian memperoleh tingkat persepsi 78%, tampilan antarmuka 

dengan tingkat persepsi rata-rata 77,22%. 

Pada aspek kualitas komunikasi, data kualitatif yang diperoleh beberapa mahasiswa 

memberikan persepsi yang kurang baik. Hal ini dikarenakan terkadang mahasiswa 

mengalami kendala teknis yang tidak terduga seperti kecepatan koneksi internet yang 

terbatas sehingga kelengkapan praktikum online tidak dapat dilakukan dengan normal. 

Namun secara umum dengan tingkat persepsi rata-rata 69,75%, mahasiswa memberikan 

persepsi yang baik tentang aspek fasilitas komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

fasilitas komunikasi seperti chat room, video conferencing, voice-over IP, dan transfer 

file dapat digunakan dengan mudah dan lancar dalam mendukung kegiatan praktikum 

online. 

Hasil yang diperoleh sejalan dengan (Suwannakhun & Tanitteerapan, 2017) yang 

menyatakan bahwa laboratorium virtual sama efektifnya dengan menggunakan 

laboratorium nyata, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja (Achuthan et al., 

2020), serta memudahkan mahasiswa untuk belajar mandiri dan dapat berlatih berulang 

kali di luar kelas. 

Aplikasi pendukung yang terdapat pada laboratorium virtual yaitu Simulator 

Breadboard dapat digunakan untuk mensimulasikan dan membuktikan konsep yang 

berkaitan dengan mata kuliah Praktikum Elektronika Digital. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian (Kumar & Kumari, 2016) yang menyatakan bahwa simulator dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Di laboratorium virtual, 

kolaborasi juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pendukung yaitu 

TeamViewer, yang menyediakan pendekatan kolaboratif yang di dalamnya terdapat 

perangkat pertemuan online. 

SIMPULAN  
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Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Praktikum Elektronika Digital 

berbasis laboratorium virtual dapat diterapkan dan mendapatkan persepsi yang positif 

dari mahasiswa. Hal ini terkait dengan aspek tampilan antarmuka pembelajaran berbasis 

laboratorium virtual, kemudahan pengoperasian, memiliki fleksibilitas yang tinggi dari 

segi waktu dan tempat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja bila 

dibandingkan dengan laboratorium nyata. Kolaborasi juga dapat dilakukan secara online 

dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti TeamViewer. 

Program kolaborasi online yang disediakan oleh aplikasi TeamViewer tidak 

menyediakan fasilitas dokumentasi riwayat login sehingga menyebabkan dosen tidak 

dapat memantau kegiatan praktikum mahasiswa secara asynchronous, sehingga 

disarankan untuk mengembangkan model ini dengan memperhatikan ketersediaan 

fasilitas riwayat login penggunanya. 
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Abstract  

Rapid technological developments can encourage jobs in all fields. Technology is created 

based on ever-increasing needs and resources. However, the problem that often occurs is 

that high traffic causes the server to go down because the server is still using conventional 

computing, so that the server workload becomes heavy and overloaded. By using cluster 

computing technology, incoming processes can be distributed evenly among each device or 

hardware node. As technology advances, clusters can be combined with containers. One of 

the container technology management platforms is docker. Docker has one of its products, 

docker swarm, which can deploy containers on multiple hosts. When the server is on 

standby, conventional technology uses the highest CPU and memory. Where CPU usage is 

6.2 ms and memory usage is 29.4%. And when the server is busy, conventional technology 

uses high amounts of CPU and memory. CPU usage is 4324.1 m/s and memory usage is 

45%. So that the test results obtained that swarm technology can lighten the burden of 

server performance compared to conventional. 

Keywords: Server, Docker, Swarm, CPU, Memory. 

Abstrak 

Perkembangan teknologi yang pesat dapat mendorong pekerjaan di segala bidang. 

Teknologi diciptakan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang terus meningkat. 

Namun permasalahan yang sering terjadi adalah trafik yang tinggi menyebabkan server 

down karena server masih menggunakan komputasi konvensional, sehingga beban kerja 

server menjadi berat dan overload. Dengan menggunakan teknologi komputasi cluster, 

proses yang masuk dapat didistribusikan secara merata di antara setiap perangkat atau 

node perangkat keras. Seiring kemajuan teknologi, cluster dapat digabungkan dengan 

container. Salah satu platform pengelola teknologi container adalah docker. Docker 

memiliki salah satu produknya yaitu docker swarm, yang dapat menerapkan container 

pada banyak host. Pada saat server dalam keadaan standby, teknologi konvensional 

menggunakan CPU dan memory yang paling tinggi. Dimana penggunaan CPU sebesar 6.2 

ms dan penggunaan memory sebesar 29.4%. Dan ketika saat server dalam keadaan busy, 

teknologi konvensional menggunaan CPU dan memory dalam jumlah yang tinggi. Pada 

penggunaan CPU sebesar 4324.1 m/s dan penggunaan memory sebesar 45%. Sehingga 

didapatkan hasil pengujian bahwa teknologi swarm dapat meringankan beban kinerja 

sever dibandingkan dengan konvensional. 
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Kata Kunci: Server, Docker, Swarm, CPU, Memory. 

PENDAHULUAN 

Teknologi dan informasi di era globalisasi telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat khususnya pada penggunaan teknologi komputasi. Jenis-jenis komputasi 

modern terbagi menjadi tiga jenis yaitu komputasi bergerak, komputasi grid dan cloud 

computing (Alkhawarizmi, 2019). 

Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai server pusat 

untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Cloud computing memungkinkan 

pengguna untuk dengan mudah menjalankan program tanpa terlebih dahulu menginstal 

aplikasi, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui 

Internet (IDCloudHost, 2019). Layanan cloud computing tersimpan pada server. 

Banyaknya aplikasi yang berasal dari berbagai platform dapat memberatkan kinerja 

server, oleh karena itu diperlukan sebuah cluster computing untuk mengoptimalkan 

layanan. Cluster computing digunakan untuk dapat meningkatkan kinerja dan 

ketersediaan satu komputer, dengan biaya yang jauh lebih hemat dibandingkan 

komputer tunggal dengan kecepatan yang sebanding. Cluster computing adalah dua atau 

lebih perangkat komputasi yang bekerja sama dalam memproses suatu masalah 

sehingga dapat menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dalam prosesnya untuk 

komputasi umum (IdCloudHost, 2015). Untuk membuat cluster computing diperlukan 

container. Diperlukan beberapa container untuk menjalankan service atau layanan yang 

sama untuk menjalankan aplikasi. 

Docker dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Docker adalah salah 

satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi container. Docker merupakan 

sebuah project open-source yang menyediakan platform terbuka untuk developer 

maupun sysadmin untuk dapat membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi 

dimanapun sebagai sebuah wadah (container) yang ringan. Docker memiliki salah satu 

produk yaitu docker swarm untuk mendeploy container pada multihost. Docker swarm 

adalah container orchestration dan clustering tool untuk mengatur docker hosts, yang 

merupakan bagian dari docker engine. Docker swarm merupakan original clustering 

yang dibuat dan disediakan oleh Docker sehingga menjamin high availability dan high 
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performance aplikasi yang berjalan. Kelebihan Docker Swarm adalah jika salah satu 

host down maka service docker akan digantikan dengan host yang sedang aktif (Bella, 

Data, & Yahya, 2019). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai “Implementasi 

Clustered Container dengan Docker Swarm” dengan tujuan membangun clustered 

computer menggunakan docker swarm untuk membagi beban pada masing masing 

node, sehingga meminimalkan terjadinya layanan yang tidak dapat diakses, dan 

membandingkan kinerja CPU dan memory antara komputasi konvensional dengan 

clustered container. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

C. Pengujian High-Availability 

Pengujian yang dilakukan pada web server akan diuji dengan cara, yaitu: 

1. Pengujian failover bertujuan untuk menguji apakah layanan tetap diberikan 

meskipun hanya satu mesin yang digunakan. 

2. Pengujian failback bertujuan untuk menguji apakah layanan akan berpindah dari 

satu node ke node lainnya.  

3. Pengujian Load Balancing bertujuan untuk mendistribusikan beban kinerja 

server secara merata sehingga server tidak akan kelebihan beban saat menerima 

permintaan dari client.  

D. Pengujian Performance 

Pengujian performance diuji dengan beberapa cara yaitu: 

1. Pengujian Stress Testing 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan dan mengukur kekuatan 

web server saat menggunakan tools JMeter. 

2. Pengujian performa virtualisasi web server dalam keadaan standby dan busy 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat persentase penggunaan CPU dan 

memory yang terpakai pada web server tidak di akses client (standby) dan di 
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akses client (busy) pada server konvensional dan clustered container swarm 

dengan menggunakan aplikasi protokol SNMP. 

E. Pengujian Scalability 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kapan beban layanan meningkat, untuk 

mengetahui pengujian scalability dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Menambahkan container jika jumlah client yang mengakses website 

semakin banyak dan sebaliknya. 

b. Menambahkan node jika jumlah client yang mengakses website semakin 

banyak dan sebaliknya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian High-Availability 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali pengujian agar dapat melihat tingkat 

keberhasilan dari pengujian load balancer, failover dan failback. Pada pengujian 

failover ini dilakukan skenario jika worker2 diofflinekan apakah node lainnya 

menggantikan fungsi layanan dari worker2 dan web server masih dapat diakses oleh 

client atau tidak. Berikut hasil pengujian tingkat keberhasilan failover dan load 

balancing dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Failover dan Load Balancing 

Pengujian 

Ke -  

Node 
Status Web 

Server Master 
Worker 

1 
Worker 2 

1 Aktif Aktif Tidak 

Aktif 

Aktif 

2 Aktif Aktif Tidak 

Aktif 

Aktif 

3 Aktif Aktif Tidak 

Aktif 

Aktif 

4 Aktif Aktif Tidak 

Aktif 

Aktif 
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5 Aktif Aktif Tidak 

Aktif 

Aktif 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa status web server tetap aktif dan dapat diakses 

user ketika worker2 telah diofflinekan. Layanan web server diambil fungsi oleh 

worker1. Berikut hasil pengujian tingkat keberhasilan failback dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Failback 

Pengujian 

Ke -  

Node Status Web 

Server Master Worker 1 Worker 2 

1 Aktif Aktif Aktif Aktif 

2 Aktif Aktif Aktif Aktif 

3 Aktif Aktif Aktif Aktif 

4 Aktif Aktif Aktif Aktif 

5 Aktif Aktif Aktif Aktif 

Pada Tabel 2 melakukan simulasi user sebanyak 20, 40, dan 60 user. Percobaan 

dilakukan sebanyak 5 kali. 

B. Hasil Pengujian Performance 

1. Hasil Stress Testing 

Pengukuran tingkat latency  dilakukan dengan 3 kali tahapan pengujian yaitu 

dengan 20 client, 40 client dan 60 client dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 

kali percobaan pengambilan data. 

 

Gambar 1. Grafik pengukuran latency 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

237 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada gambar 1 

yang merupakan jumlah latency dari masing-masing server. Pada teknologi 

konvensional menunjukkan jumlah latency paling tinggi yaitu mencapai 1573.08 m/s. 

Hal ini disebabkan karena dilakukannya stress request yang tinggi menyebabkan tingkat 

delay pada web server yang semakin besar. Sedangkan jumlah latency paling sedikit 

adalah teknologi swarm hanya 171.55m/s. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian 

beban kerja pada node-node saat stress testing yang menerima request dari client, 

sehingga tingkat delay pada web server semakin kecil. 

2. Hasil CPU dan Memory 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat server keadaan standby dan busy 

diperoleh data penggunaan CPU. Penggunan CPU berikut dilakukan dengan keadaan 

standby, 20 klien, 40 klien dan 60 klien dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 

kali percobaan pengambilan data. 

 

Gambar 2. Grafik penggunaan CPU saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada 

gambar 2 yang merupakan penggunaan CPU keadaan standby dan busy. Pada saat 

keadaan busy, teknologi konvensional menunjukkan penggunaan CPU paling tinggi 

yaitu mencapai 4324.1% dikarenakan request client meningkat saat dilakukannya stress 

testing. Sedangkan penggunaan CPU paling sedikit saat menerima request client adalah 

teknologi swarm hanya 2779.2%. Hal ini disebabkan karena pembagian beban kerja 

pada node saat menerima request dari klien. 

Pada saat keadaan standby, teknologi konvensional menunjukkan CPU paling 

tinggi yaitu mencapai 6.2%. Sedangkan penggunaan CPU paling sedikit adalah 

teknologi swarm hanya 0.02%. 
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Pengujian dengan membedakan jumlah client ternyata memberikan hasil 

penggunaan CPU yang berbeda. Semakin banyak client yang mengakses maka akan 

naik penggunaan CPU. Selanjutnya adalah analisa untuk penggunaan memory pada 

masing-masing server pada saat standby dan diakses oleh 60 client secara bertahap, 

 

Gambar 3. Grafik penggunaan memory saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti gambar 3 yang 

merupakan penggunaan memory keadaan standby dan busy. 

Pada pengujian ini ternyata menunjukkan hasil yang sama dengan penggunaan 

memory, yaitu pada saat keadaan busy teknologi konvensional menunjukkan 

penggunaan memory paling tinggi yaitu mencapai 45%. Tentu penyebabnya sama yaitu 

karena request klien meningkat saat dilakukannya stress testing. Pada saat keadaan 

standby, teknologi konvensional menunjukkan memory paling tinggi yaitu mencapai 

29.4%. Sedangkan penggunaan memory paling sedikit adalah teknologi konvensional 

hanya 23%. 

Pengujian dengan membedakan jumlah klien ternyata memberikan hasil 

penggunaan memory yang berbeda. Semakin banyak client yang mengakses maka akan 

naik penggunaan memory. 

SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Teknologi Swarm menunjukkan jumlah latency terendah dibandingkan dengan 

konvensional berdasarkan semua pengujian yang dilakukan. 
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2. Teknologi konvensional menggunakan sumber daya lebih besar seperti CPU dan 

memory dibandingkan dengan swarm berdasarkan semua pengujian yang 

dilakukan. 

3. Dengan menggunakan teknologi swarm, kinerja server menjadi lebih ringan 

dibandingkan dengan konvensional. 
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Abstract  

Rapid technological development requires services that can be accessed at any time. The 

increasing number of client requests will result in the server being down due to more 

workloads. Therefore, clusters are present to handle increased server workloads and evenly 

divide each server. However, to run a cluster requires cluster orchestration software that is 

Kubernetes. Kubernetes is used for container management. The virtualization technology 

used in Kubernetes is Kernel-Based Virtual Machine (KVM) virtualization. In this research, 

we compare latency, CPU usage, and memory usage when opening web pages, between 

conventional technology and Kubernetes cluster. The results of the highest latency test are 

16614 ms by Kubernetes cluster and the lowest latency is 1522 ms by conventional 

technology. In conventional systems, the response from the user is directly received by the 

web server, processed and then sent. In Kubernetes clusters, there are nodes running on top 

of virtual machines, so it takes longer to respond. Good latency is low latency because it 

can open web pages faster. In the standby state, the lowest CPU usage and memory usage 

occurred in conventional were 0.07% and 28% because there were no nodes running on the 

virtual machine. In a busy state, the lowest CPU usage occurs on the Kubernetes cluster 

server is 1.06% due to the division of workload on virtual machines. The lowest memory 

usage occurs on a conventional server is 57% because there are no nodes running on a 

virtual machine. 

Keywords: Kubernetes cluster, KVM, Latency, CPU, Memory.  

 

Abstrak 

Perkembangan teknologi yang pesat membutuhkan layanan yang dapat diakses kapan saja. 

Semakin meningkatnya jumlah request client akan mengakibatkan server mengalami down 

karena beban kerja yang lebih. Oleh karena itu, cluster hadir untuk menangani beban kerja 

server yang meningkat dan membagi secara merata setiap server. Namun, untuk 

menjalankan sebuah cluster dibutuhkan software cluster orchestration yaitu Kubernetes. 

Kubernetes digunakan untuk manajemen container. Teknologi virtualisasi yang digunakan 

dalam Kubernetes adalah virtualisasi Kernel-Based Virtual Machine (KVM). Pada 

penelitian ini membandingkan latency, pemakaian CPU, dan pemakaian memori saat 

membuka halaman web, antara teknologi konvensional dan Kubernetes cluster. Diperoleh 

hasil pengujian latency tertinggi yaitu 16614 ms oleh Kubernetes cluster dan latency 

mailto:nurul17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
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terendah yaitu 1522 ms oleh teknologi konvensional. Pada sistem konvensional, respons 

dari pengguna secara langsung diterima oleh web server, diproses lalu dikirim. Pada 

Kubernetes cluster terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual, sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memberikan respons. Latency yang baik yaitu 

latency yang rendah karena dapat membuka halaman web lebih cepat. Dalam keadaan 

standby, pemakaian CPU dan pemakaian memori terendah terjadi pada konvensional adalah 

0,07% dan 28% karena tidak ada node-node yang berjalan di atas mesin virtual. Dalam 

keadaan busy, pemakaian CPU terendah terjadi pada server Kubernetes cluster adalah 

1,06% karena adanya pembagian beban kerja terhadap mesin virtual. Pemakaian memory 

terendah terjadi pada server konvensional adalah 57% karena tidak ada node-node yang 

berjalan di atas mesin virtual. 

 

Kata Kunci: Kubernetes Cluster, KVM, Latency, CPU, Memory. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman telah memberikan dampak besar pada dunia teknologi, salah 

satunya adalah teknologi komputasi. Teknologi komputasi adalah kegiatan 

menggunakan dan mengembangkan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat 

lunak komputer. Jenis -jenis komputasi modern terbagi tiga macam, yaitu komputasi 

mobile, komputasi grid, dan cloud computing (Alkhawarizmi, 2019). Menurut National 

Institute of Standards and Technology (NIST) cloud computing adalah sebuah model 

yang memungkinkan akses di mana saja, memberikan kenyamanan, akses jaringan 

sesuai permintaan (on-demand) untuk membagi dan memanfaatkan secara bersama-

sama beberapa resource yang telah dilakukan pengaturan (Mell & Grance, 2011). 

Layanan cloud computing tersimpan pada server. Semakin meningkatnya jumlah 

request yang mencapai ribuan bahkan jutaan pada waktu yang bersamaan pada beban 

server akan mengakibatkan overload karena layanan harus bekerja secara terus menerus 

dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh client. Selain itu, banyaknya aplikasi 

yang berasal dari berbagai platform juga dapat memberatkan kinerja server. Dalam 

meningkatkan kualitas kinerja server dibutuhkan solusi ketika terjadi masalah dalam 

satu node, maka mesin virtual di dalamnya akan berpindah ke node lain untuk 

meminimalkan terjadinya layanan yang tidak dapat diakses. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah teknologi cluster computing yang bertujuan mengurangi beban kerja server 

(Apriliana dkk., 2018). 
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Dengan seiring perkembangan teknologi, container hadir sebagai virtualisasi yang 

dapat menjalankan sebuah aplikasi, sehingga membutuhkan beberapa container untuk 

menjalankan layanan yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah platform yang 

berfungsi sebagai wadah untuk container beserta seluruh hal yang dibutuhkan oleh 

aplikasi agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Salah satu platform untuk mengelola 

teknologi container adalah Docker. Docker merupakan project open-source yang 

menyediakan platform terbuka bagi pengembang dan administrator sistem untuk dapat 

membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah container 

yang ringan (IDCloudHost, 2020). Dalam membangun suatu layanan dibutuhkan sebuah 

software orchestration yaitu Kubernetes (K8s). 

Kubernetes merupakan platform open-source untuk manajemen beban kerja aplikasi 

dalam container, serta menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. 

Kubernetes berada dalam ekosistem yang besar dan berkembang pesat. Service, support, 

dan perkakas Kubernetes tersedia secara meluas (Kubernetes, 2020). Dengan 

terciptanya teknologi tersebut, tidak perlu menginstal banyak server yang di dalamnya 

ada banyak environment, aplikasi, juga kebutuhan lainnya, sebab semuanya sudah 

ditampung dalam sebuah container yang terdapat dalam Kubernetes. Kubernetes akan 

manajemen container dalam jumlah besar untuk membangun layanan microservices. 

Salah satu teknologi virtualisasi yang berjalan di dalam Kubernetes adalah 

virtualisasi Kernel-Based Virtual Machine (KVM). Virtualisasi KVM menggunakan 

jenis virtualisasi Full virtualization. KVM adalah teknologi virtualisasi yang 

dikembangkan oleh Linux dengan tipe hardware x86 (64-bit). KVM diimplementasikan 

sebagai modul kernel loadable yang mengubah kernel Linux menjadi bare metal 

hypervisor (IDreg, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai “Implementasi 

Kubernetes Cluster menggunakan KVM” dengan tujuan membangun Kubernetes 

cluster menggunakan virtualisasi KVM untuk membagi beban pada masing-masing 

mesin virtual, sehingga meminimalkan terjadinya layanan yang tidak dapat diakses, dan 

membandingkan kinerja sumber daya perangkat keras (CPU dan memory) pada saat 
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virtualisasi web server keadaan standby dan busy antara teknologi konvensional dengan 

teknologi Kubernetes cluster. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

F. Pengujian High-Availability 

Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali pengujian. Pengujian yang dilakukan pada 

web server akan diuji dengan beberapa cara, yaitu: pengujian failover bertujuan untuk 

menguji apakah layanan tetap diberikan meski hanya satu machine yang digunakan. 

Pengujian failback bertujuan untuk menguji apakah layanan akan berpindah dari satu 

node ke node yang lainnya dan pengujian load balancing untuk membagi beban kinerja 

server secara seimbang, agar server tidak mengalami overload saat menerima request 

dari client.  

G. Pengujian Performance 

Pengujian performance akan diuji dengan beberapa cara yaitu: pengujian stress 

testing bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kinerja sebuah web server dalam 

menangani request client dalam jumlah yang sangat banyak secara bersamaan dalam 

satu waktu pada server dengan menggunakan tools JMeter. Pengujian kinerja 

virtualisasi web server dalam keadaan standby dan busy dilakukan untuk memantau 

persentase penggunaan CPU dan memory yang terpakai pada web server tidak di akses 

client (standby) dan di akses client (busy) pada server konvensional dan Kubernetes 

cluster dengan menggunakan aplikasi protokol SNMP dan pengujian scalability 

bertujuan untuk melihat ketika beban layanan meningkat akan melakukan pembesaran 

melalui penambahan pod, dan pada saat beban menurun layanan akan melakukan 

pengurangan terhadap pod sesuai kebutuhan layanan tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

C. Hasil Pengujian High-Availability 
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Pengujian failover, failback dan load balancing dilakukan sebanyak 5 kali 

percobaan pada server Kubernetes cluster dengan skenario mematikan salah satu node 

yaitu worker2 untuk melihat tingkat keberhasilan dari failover dan menghidupkan 

kembali worker2 untuk melihat tingkat keberhasilan dari failback. Adapun load 

balancer diimplementasikan pada pod, sehingga saat pod di-replicas secara otomatis 

oleh horizontal pods autoscale (HPA), load balancer akan melakukan distribusi pod 

secara seimbang pada setiap node. Berikut hasil pengujian tingkat keberhasilan failover 

dan load balancing dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Failover dan Load Balancing 

Pengujian 

Ke -  

Node 
Status Web 

Server Master 
Worker 

1 

Worker 

2 

1 Aktif Aktif Mati Aktif 

2 Aktif Aktif Mati Aktif 

3 Aktif Aktif Mati Aktif 

4 Aktif Aktif Mati Aktif 

5 Aktif Aktif Mati Aktif 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa status web server tetap aktif, sehingga dapat 

meminimalkan layanan yang tidak dapat di akses karena jika salah satu node mati yaitu 

worker 2 maka web server masih dapat diakses karena terdapat node master dan 

worker1 yang masih dalam keadaan running. Berikut hasil pengujian tingkat 

keberhasilan failback dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Failback 

Pengujian 

Ke -  

Node Status Web 

Server Master Worker 1 Worker 2 

1 Aktif Aktif Aktif Aktif 

2 Aktif Aktif Aktif Aktif 

3 Aktif Aktif Aktif Aktif 

4 Aktif Aktif Aktif Aktif 

5 Aktif Aktif Aktif Aktif 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa status web server tetap aktif dan dapat diakses 

client ketika worker2 dihidupkan kembali. Dimana terjadi pembagian beban pada ketiga 

node yang running yaitu master, worker 1 dan worker 2, sehingga layanan web server 

dapat berjalan pada setiap node. 

D. Hasil Pengujian Performance 
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3. Hasil Stress Testing 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat stress testing terhadap web server 

pada masing-masing server. Pengukuran tingkat latency yang dilakukan dengan 5 kali 

tahapan pengujian yaitu 100 client, 200 client, 300 client, 400 client dan 500 client 

dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 kali percobaan dalam mengambil data. 

 

Gambar 1. Grafik pengukuran latency 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 1 

yang merupakan hasil rata-rata jumlah latency dari semua pengujian yang dilakukan 

pada server konvensional dan Kubernetes cluster. 

Pada teknologi Kubernetes cluster menunjukkan jumlah latency paling tinggi yaitu 

16614 ms, sedangkan jumlah latency paling rendah adalah teknologi konvensional yaitu 

1522 ms. Pada sistem konvensional, respons dari pengguna secara langsung yang 

diterima oleh web server, di proses lalu dikirim, sedangkan pada Kubernetes cluster 

terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual yang di dalamnya terdapat web 

server pada masing-masing node, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam 

memberikan respons. Latency yang baik yaitu latency yang rendah karena dapat 

membuka halaman web lebih cepat. 

4. Hasil CPU dan Memory 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat keadaan server standby dan busy 

diperoleh data penggunaan CPU dan memory. Penggunaan CPU dan memory dilakukan 

dengan keadaan standby, 100 client, 200 client, 300 client, 400 client dan 500 client 

dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 kali percobaan dalam mengambil data. 
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Gambar 2. Grafik penggunaan CPU saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 

2 yang merupakan hasil rata-rata persentase penggunaan CPU pada server konvensional 

dan Kubernetes cluster dalam keadaan standby dan busy. 

Pada saat keadaan standby, teknologi konvensional menunjukkan penggunaan CPU 

terendah yaitu 0,07% karena tidak ada node-node yang berjalan di atas mesin virtual, 

sedangkan penggunaan CPU tertinggi adalah teknologi Kubernetes cluster yaitu 0,33% 

karena terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual. 

Pada saat keadaan busy, teknologi Kubernetes cluster menunjukkan penggunaan 

CPU terendah yaitu 1,06% karena adanya pembagian beban kerja pada setiap node saat 

menerima request client, sedangkan penggunaan CPU tertinggi adalah teknologi 

konvensional yaitu 75,14% karena tidak adanya pembagian beban kerja terhadap mesin 

virtual. Selanjutnya adalah analisis penggunaan memory pada masing-masing server. 

 

Gambar 3. Grafik penggunaan memory saat standby dan busy 
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Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 

3 yang merupakan hasil rata-rata persentase penggunaan memory pada server 

konvensional dan Kubernetes cluster dalam keadaan standby dan busy. 

Pada saat keadaan standby, teknologi konvensional menunjukkan penggunaan 

memory terendah yaitu 28% karena tidak ada node-node yang berjalan di atas mesin 

virtual, sedangkan penggunaan memory tertinggi adalah teknologi Kubernetes cluster 

yaitu 83% karena terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual. 

Pada saat keadaan busy, teknologi konvensional menunjukkan penggunaan memory 

terendah yaitu 57% karena tidak ada node-node yang berjalan di atas mesin virtual, 

sedangkan penggunaan memory tertinggi adalah teknologi Kubernetes cluster yaitu 86% 

karena terdapat node-node yang berjalan di atas mesin virtual. 

Pengujian dengan membedakan jumlah client ternyata memberikan hasil 

penggunaan CPU dan memory yang berbeda. Semakin banyak client yang mengakses 

maka akan naik penggunaan CPU dan memory. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kubernetes cluster dapat dibangun di dalam virtualisasi KVM. 

2. Penerapan cluster dapat mengurai layanan yang tidak dapat diakses apabila terjadi 

masalah. Dengan menggunakan cluster, apabila node yang sedang menjalankan 

servicenya gagal atau mati, maka masih terdapat node yang lain. 

3. Latency tertinggi yaitu 16614 ms oleh Kubernetes cluster dan latency terendah 

yaitu 1522 ms oleh teknologi konvensional berdasarkan semua pengujian yang 

dilakukan. 

4. Dalam keadaan standby, pemakaian CPU dan pemakaian memory terendah adalah 

konvensional yaitu 0,07% dan 28% dibandingkan dengan teknologi Kubernetes 

cluster berdasarkan semua pengujian yang dilakukan. 

5. Dalam keadaan busy, pemakaian CPU terendah adalah Kubernetes cluster adalah 

1,06% dan pemakaian memory terendah adalah konvensional yaitu 57% 

berdasarkan semua pengujian yang dilakukan. 
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Abstrak 

The development of technology that can package an application and its needs in a 

virtualization called a container, therefore we need a software that can manage containers, 

one of which is docker. However, the need is always increasing, the system is not able to 

accommodate many applications, therefore we need a software capable of managing 

clustering containers on a large scale. One such software is Kubernetes. Kubernetes can 

run in virtualization, virtualization that can run Kubernetes in it is vagrant and KVM. In 

this study, a comparison is made between the two types of virtualization, the comparison is 

to see the success rate of high-availability, scalability and performance testing. The results 

of the research that was carried out during the implementation of kubernetes cluster on 

vagrant virtualization and KVM virtualization, KVM virtualization was superior to 

vagrant virtualization, it could be seen from the difference in latency and performance test 

which was quite large between the two virtualizations. 

Keywords: Cluster, Virtualisasi, Kuberetes, Vagrant, KVM. 

Abstrak 

Perkembangan teknologi yang dapat mengemas sebuah aplikasi dan kebutuhannya dalam 

sebuah virtualisasi yang disebut container, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah software 

yang dapat melakukan management terhadap container, salah satunya adalah docker. 

Namun kebutuhan selalu meningkat sistem tidak mampu untuk menampung banyak 

aplikasi, oleh karna itu dibutuhkan sebuah software yang mampu melakukan management 

clustering container dalam skala besar. Salah satu software tersebut adalah kubernetes. 

Kubernetes dapat berjalan didalam virtualisasi, virtualisasi yang dapat menjalankan 

kubernetes didalamnya adalah vagrant dan KVM. Pada penelitian ini dilakukan 

perbandingan antara 2 jenis virtualisasi tersebut, perbandingan yang dilakukan yaitu 

melihat tingkat keberhasilan dari high-avaliability, scalability dan performance testing. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada saat diterapkannya kubernetes cluster pada 

virtualisasi vagrant dan virtualisasi KVM, virtualisasi KVM lebih unggul dari virtualisasi 

vagrant dapat dilihat dari perbedaan latency dan performance test yang cukup besar antara 

kedua virtualisasi tersebut. 

 

Kata Kunci: Cluster, Virtualisasi, Kubernetes, Vagrant, KVM. 
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PENDAHULUAN 

 Pesatnya perkembangan teknologi yang mampu memudahkan seluruh bidang 

pekerjaan, teknologi terus berkembang karena kebutuhan dan sumber daya yang 

semakin meningkat. Permasalahan yang dihadapi adalah beban traffic yang besar sering 

kali membuat server down dan overload. Dengan adanya clustering computing dapat  

membuka peluang untuk dapat hadir dimanapun, memberikan kenyamanan, akses 

jaringan sesuai permintaan (on-deman) ke lokasi sumber daya komputasi terkonfigurasi 

(misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi dan layanan), yang dapat dengan 

cepat dijalankan dan diluncurkan, dengan upaya pengelolaan minimal atau dengan 

menggunakan penyedia jasa layanan (Mell & Grance, 2011). Clustering computing 

dapat dikombinasikan dengan container, container adalah virtualisasi pada level sistem 

operasi dimana tiap proses atau aplikasi yang dijalankan tiap container memiliki kernel 

yang sama. dimana virtual machine membutuhkan kernel sistem operasi yang berbeda-

beda tiap aplikasi yang dijalankan (Dwiyatno, Rakhmat, & Gustiawan, 2020).  Oleh 

karna itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang mampu melakukan management terhadap 

container, salah satu aplikasi docker. Docker adalah sebuah project open-source yang 

menyediakan platform terbuka untuk developer maupun sysadmin untuk dapat 

membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun di dalam sebuah 

container (Dwiyatno, Rakhmat, & Gustiawan, 2020). Namun karena produktivitas 

semakin meningkat Maka dibutuhkan sebuah software yang dapat melakukan clustering 

management container agar aplikasi selalu tersedia dan dapat menerima banyak traffic. 

Salah satu platform yang dapat melakukan clustering management container adalah 

Kubernates. Kubernetes adalah sistem open source untuk mengotomatisasi penyebaran, 

penskalaan, dan pengelolaan container. Kubernetes sendiri berfungsi sebagai pengelola 

container-container serta menyediakan Platform untuk mendukung fungsinya. Design 

Kubernetes terdiri dari Pods, Labels and Selectors, Controllers, Services (Kubernetes, 

2018). Kubernetes dapat berjalan didalam virtual machine, salah satu virtual machine 

yang dapat menjalankan kubernetes didalamnya adalah vagrant. Vagrant adalah sebuah 

opensource untuk membangun dan mengelola lingkungan virtualisasi dalam satu alur 

kerja yang berfokus pada otomatisasi (Khalifi, 2017). Vagrant adalah alat untuk 
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otomatisasi dengan bahasa khusus yaitu DSL. DSL adalah sebuah script Yang 

digunakan untuk melakukan otomatisasi pembuatan virtual machine dan lingkungan 

virtual machine. Pengguna dapat membuat sekumpulan intruksi dengan menggunakan 

vagrant DSL untuk melakukan konfigurasi pada virtual machine tersebut (Vagrant, 

2020). Kemudian kubernetes cluster juga dapat berjalan pada kernel based virtual 

machine (KVM), KVM adalah teknologi virtualisasi yang dikembangkan oleh linux 

dengan perangkat keras type x86 (64-bit). KVM diimplementasikan sebagai modul 

kernel loadable yang mengubah kernel Linux menjadi bare metal hypervisor (IDreg, 

2013), Salah satu keunggulan utama KVM adalah terintegrasi nya modul KVM dengan 

kernel Linux sehingga KVM dapat langsung dipergunakan pada native kernel tanpa 

harus melakukan patch atau melakukan instalasi kernel terpisah (Kartikasari, 2012). 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kubernetes cluster dapat diterapkan dengan 

baik pada virtualisasi KVM dan vagrant. Kemudian dilakukan pengujian high-

avaliability, scalability dan performance testing sebanyak 15 kali, data pengujian 

dianalisis untuk melihat perbedaan antara 2 jenis teknologi virtualisasi tersebut saat 

diterapkan kubernetes cluster didalamnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun dalam melakukan implementasi pada penelitian ini, menggunakan 2 

buah server yaitu server dengan menggunakan virtualisasi vagrant dan virtualisasi 

KVM. Ada pun tompologi yang digunakan seperti Gambar 1. 

 

Gambar 29. Tompologi Jaringan 
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 Pada Gambar 1 server akan menggunakan sistem operasi CentOS 7, kemudian 

akan dilakukan instalasi kebutuhan package dari kernel-based virtual machine (KVM) 

dan virtualisasi vagrant pada server yang berbeda. Setiap server akan memiliki 3 buah 

nodes KVM dan vagrant. 

Adapun metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu : 

1. Pengujian High-Avaliability 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 15 kali dengan meng-offline-kan salah satu node 

pada server pengujian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan failover, failback 

dan loadbalancer. Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut : 

- Melihat tingkat keberhasilan Failover dan Load Balancing. 

- Melihat tingkat keberhasilan Failback.  

2. Pengujian Scalability 

Pengujian scalability adalah kemampuan melakukan penambahan saat beban layanan 

meningkat dan melakukan pengurangan layanan pada saat penurunan beban. Untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari scalability sebagai berikut : 

- Dapat menambah pod pada saat beban layanan meningkat, dan mematikan pod 

pada saat tidak digunakan. 

- Dapat menambah node saat layanan meningkat dan mengurangi node pada saat 

node tidak digunakan.  

3. Pengujian Performance testing 

Pengujian performance dilakukan dengan menggunakan aplikasi strees tools 

webserver yaitu JMeter. pembebanan dilakukan untuk mengetahui besar penggunaan 

CPU dan memory pada kedua server tersebut. Untuk monitoring tersebut menggunakan 

sebuah software SNMP untuk menganalisis perbedaan penggunaaan CPU dan Memory 

pada kedua server tersebut. Adapun pengujian yang dilakukan seperti berikut : 

- Pengujian menggunakan aplikasi JMeter untuk dilakukan pembebanan dan 

request pada layanan webserver. 
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- Pengujian perbandingan persentase penggunaan CPU dan Memory pada server 

KVM dan server vagrant menggunakan aplikasi SNMP. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil dan Analisis pengujian High-Avaliability. 

Setelah melakukan pengujian failover, failback dan loadbalancer yang 

dilakukan sebanyak 15 kali dengan skenario melakukan offline pada salah satu nodes 

masing-masing server. Berikut tabel hasil dari pengujian tingkat keberhasilan dari 

failback dan  failover :  

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan failback, failover 

Pengujian 

Ke -  

Vagrant KVM 

Failback Failover Failback Failover 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

   ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

     ✓ 

    ✓ 

     

Pada tabel 1. tingkat keberhasilan failback dan failover pada 2 server berhasil 

dilakukan sebanyak 15 kali. Loadbalancer yang diterapkan pada kubernetes cluster 

yaitu distribusi resource/pods kepada setiap nodes. 

 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

255 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

2. Hasil dan Analisis pengujian Scalability 

1) Melakukan penambahan pods & Pengurangan pods 

Teknik yang dilakukan untuk melakukan penambahan dan pengurangan 

pods yaitu dengan menggunakan horizontal pods autoscaller (HPA) yang merupakan 

salah satu teknik otomatisasi dengan menyesuaikan beban dari traffic. Sehingga ketiga 

beban traffic meningkat, pods akan otomatis melakukan pemanbahan. Dan pada saat 

traffic menurut pods akan menyesuaikan layanan sesuai dengan user yang mengakses. 

 

Gambar 2. Horizontal Pods Autoscaller 

 

 

2) Melakukan penambahan dan pengurangan nodes 

Pengurangan nodes dilakukan sebanyak 1 kali dengan skenario melakukan 

offline pada salah satu nodes. Kemudian untuk penambahan nodes, nodes yang 

sebelumnya offline di-online-kan kembali. 

 Melakukan offline nodes : 

 

Gambar 3. Offline node 2 

 

Pada Gambar 3 adalah printah untuk melakukan offline terhadap nodes. 

 

 Status nodes : 
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Gambar 4. Status node2 setelah offline 

 

Pada Gambar 4 adalah perintah untuk melihat status nodes pada lingkungan virtualisasi. 

Dimana node 2 telah dilakukan offline. 

 

 Melakukan online nodes : 

 

Gambar 5. Online node 2 

 

Pada Gambar 5 adalah perintah untuk melakukkan online terhadap nodes. 

 Status nodes : 

 

Gambar 6. Status node 2 dilakukan online 

Pada Gambar 6 adalah perintah untuk melihat status pada lingkungan virtualisasi,  

dimana node 2 yang sebelumnya offline di-online-kan kembali. 

 

3. Performance Testing 

1)  Pengujian stress request Menggunakan aplikasi Jmeter 

Pengujian performance testing dilakukan sebanyak 15 kali pada kedua 

server. Skenario yang digunakan pada satu kali pengujian terdiri dari 20, 40 dan 60 

user. Lama waktu yang dilakukan pada setiap user yaitu 5 menit. 

Adapun rata-rata latency pada server vagrant dan server KVM dapat dilihat 

pada Gambar 3 : 
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Gambar 3. Rata-Rata Latency  

 

Pada Gambar 3. adalah data view result table yang didapat dari software 

Jmeter pada sub-menu latency, ada pun perbedaan penggunaan CPU setelah 

dilakukan stress request sebanyak 20 user yaitu 2,66 detik, 40 user yaitu sebesar 

1,67 dan 60 user yaitu sebesar 6,03 detik. 

2) Pengujian performance CPU dan Memory 

Data pengujian performance CPU dan Memory diambil pada saat dilakukan 

stress request pada kedua server, sehingga pada saat dilakukan stress request dapat 

dilihat persentase penggunaan CPU dan Memory dengan skenario yang digunakan 

pada pengujian stress request. 

Adapun rata-rata penggunaan CPU saat dilakukan stress request pada server 

vagrant dan server KVM dapat dilihat pada Gambar 4 : 

  

Gambar 4. Persentase Penggunaan CPU 

 

KVM 
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Pada Gambar 4. Adalah hasil rata-rata persentase penggunaan CPU saat  

dilakukan stress request pada kedua server. Adapun persentase penggunaan CPU 

saat dilakukan stress request pada server vagrant yaitu 20 user sebesar 68%, 40 user 

sebesar 67% dan 60 user yaitu 71%. Sementara pada server KVM yaitu 20 user 

sebesar 59%, 40 user sebesasr 60% dan 60 user sebesar 62%. 

 

Adapun rata-rata latency pada server vagrant dan server KVM dapat dilihat 

pada Gambar 3 : 

 

Gambar 5. Persentase Penggunaan Memory 

 

Pada Gambar 5. Adalah hasil rata-rata persentase penggunaan memory 

sebelum dilakukan stress request pada kedua server. Adapun persentase penggunaan 

memory pada saat dilakukan stress request pada server vagrant yaitu 20 user sebesar 

73%, 40 user sebesar 75% dan 60 user yaitu sebesar 77%. Sementara pada server 

KVM yaitu 20 user sebesar 68%, 40 user sebesasr 68% dan 60 user sebesar 67%. 

KESIMPULAN 

Dari hasil Implementasi kubernetes cluster menggunakan vagrant dan KVM, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Kubernetes cluster dapat dibangun didalam virtual mesin vagrant dan KVM. 
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2) Horizontal pods autoscaller (HPA) dapat melakukan replikasi pods secara otomatis 

pada teknologi kubernetes. 

3) Failback dan failover dapat diimplementasikan setelah dilakukan pengujian 

sebanyak 15 kali pada virtualisai vagrant dan  KVM. Loadbalancing melakukan 

distribusi resource berupa pods kepada nodes. 

4) Scalability dengan menggunakan HPA dapat mempermudah pembesaran pada saat 

traffic meningkat dan menyesuaikan layanan sesuai user yang mengakses. HPA 

sangat berperan untuk menyesuaikan resource dengan sumber daya yang dimiliki. 

5) Setelah melakukan pengujian performance testing implementasi kubernetes cluster 

lebih baik diterapkan pada KVM, sebab persentase penggunaan CPU dan Memory 

yang lebih kecil dari pada saat diimplementasikannya kubernetes cluster pada 

virtualisasi vagrant. 
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Abstract 

Tourism plays an important role for economic growth in an area. Some tourist destinations 

that are very attractive to tourists in West Sumatera are Padang, Pariaman and Bukittinggi. 

Padang and Pariaman are located on the west coast of the island of Sumatera and directly 

opposite the Indonesian Ocean. While Bukittinggi is located in the middle of West 

Sumatera and its strategic position that is a triangular crossing to the north, east and south 

of Sumatera. Tourists usually use navigation applications such as Google Maps to find 

travel routes to the tourist locations, but it still provides repeated travel routes and causes 

tourists to pass the same road when traveling to several locations so that it takes more time 

on the road and costs a lot of money.Therefore, a trip planning application was built by 

determining a number of tourist routes using the Floyd Warshall algorithm based on 

Android. The development of this application uses the Floyd Warshall algorithm to 

determine unidirectional and sequential routes. Based on the results of tests conducted on 

systems built using black box, the results show that the system has been 100% successfully 

built as expected. Furthermore, questionnaire, 90.4% users agree that each system feature 

has been running according to its function. 

Keywords: Tourism, Trip Planning Application, Android, Floyd Warshall Algorithm. 

Abstrak 

Pariwisata mengambil peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

Beberapa lokasi tujuan wisata yang sangat diminati wisatawan di Sumatera Barat adalah 

Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Kota Padang dan Kota Pariaman terletak di pantai 

barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Sedangkan 

Kota Bukittinggi terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dan posisinya yang 

strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara, timur dan selatan Sumatera. Para 

wisatawan biasanya menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps untuk mencari 

rute perjalanan ke lokasi wisata tersebut. Namun, aplikasi navigasi tersebut masih saja 

memberikan rute perjalanan yang berulang dan menyebabkan wisatawan melewati jalan 

yang sama ketika menempuh perjalanan wisata ke beberapa lokasi sehingga lebih banyak 

memakan waktu di jalan serta menghabiskan banyak biaya. Oleh karena itu, maka 

dirancanglah sebuah aplikasi perencanaan perjalanan dengan menentukan sejumlah rute 

wisata menggunakan algoritma Floyd Warshall yang berbasis Android. Pengembangan 

aplikasi ini menggunakan algoritma Floyd Warshall untuk menentukan rute yang searah 

dan berurutan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi yang 

dibangun menggunakan black box, didapatkan hasil bahwa aplikasi sudah 100% berhasil 

dibangun sesuai yang diharapkan. Selanjutnya pengujian kuesioner, sebesar 90.4% setuju 

setiap fitur aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kata Kunci: Pariwisata, 

Aplikasi Perencanaan Perjalanan Wisata, Android, Algoritma Floyd Warshall. 
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PENDAHULUAN 

Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi merupakan beberapa kota di provinsi 

Sumatera Barat yang menjadi tujuan wisata dengan kondisi jalan yang memiliki banyak 

pilihan rute. Berdasarkan hasil survei terhadap 43 orang yang berusia >17 tahun dan 

pernah/sering berwisata ke tiga kota tersebut, 83.7% responden menggunakan Google 

Maps atau aplikasi navigasi lainnya sebagai alat bantu saat melakukan perjalanan wisata 

ke kota tersebut. Selanjutnya, 75% responden setuju bahwa aplikasi tersebut masih 

menampilkan rute perjalanan berulang sehingga memakan banyak waktu di perjalanan. 

Selain itu, sebesar 65.1% responden pernah mengalami kasus yaitu untuk mencapai 

tujuan lokasi wisata, rekomendasi jalan yang diberikan aplikasi tersebut menyebabkan 

responden melewati lokasi yang sama. Untuk mengatasi kasus tersebut, maka solusi 

yang dapat diberikan dengan cara membangun sebuah aplikasi mobile perencanaan 

perjalanan wisata khususnya di Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu bagi para wisatawan agar dapat menyusun perencanaan 

dan melakukan perjalanan wisata yang lebih efisien. 

Aplikasi ini menerapkan algoritma Floyd Warshall yang menerapkan program 

dinamis lebih menjamin keberhasilan dalam penemuan solusi lintasan terpendek, karena 

algoritma ini dapat membandingkan semua kemungkinan lintasan pada graf untuk setiap 

sisi dari semua simpul yang dilewati (Apriliani, 2018). Aplikasi ini akan menampilkan 

urutan tujuan wisata hasil perhitungan algoritma tersebut berdasarkan sejumlah rute 

tujuan wisata yang ditelah dimasukkan pengguna pada fitur cari wisata. 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini. Pertama, 

penelitian yang memanfaatkan algoritma Floyd Warshall untuk mencari halte bus 
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(Septi, 2016). Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi sudah berhasil menemukan halte 

terdekat menggunakan Algoritma Floyd Warshall, rute apa saja yang berada pada 

koridor 1 dan 2 dan menampilkan pemetaan letak halte yang ada. 

Kedua, penelitian untuk mencari lokasi Merchants E-Money terdekat juga 

dengan menerapkan Floyd Warshall di kota Malang (Ulfa, Kusumawardani, & 

Mas’udia, 2018). Hasil dari penelitian ini adalah Algoritma Floyd Warshall berhasil 

menunjukkan merchants terdekat yang memiliki akurasi 97% dengan Google Maps 

serta urutan merchants terdekat dengan pengguna sudah sesuai. Pada penelitian yang 

dilakukan sekarang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu 

para wisatawan dalam menyusun rencana perjalanan menuju objek wisata yang ada di 

Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi dengan menentukan rute berurutan dan searah 

agar tidak menyebabkan wisatawan melewati jalan yang sama atau memutar 

2. Dasar Teori 

a. Floyd Warshall 

Algoritma Floyd Warshall adalah salah satu algoritma dari pemrograman 

dinamis, yaitu suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan 

memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling 

terkait (Darnita, Toyib, & Rinaldi, 2017). Persamaan Algoritma Floyd Warshall 

yang digunakan untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut: 

1) W = W0 …................................................................................ Persamaan 1 

2) Untuk k = 1 hingga n, lakukan: 

Untuk i = 1 hingga n, lakukan: 

Untuk j = 1 hingga n, 

Jika W[i,j] > W[i,k] + W[k,j] maka 

Tukar W[i,j] dengan W[i,k] + W[k,j] …………..…. Persamaan 2 

3) W* = W ……………………………………………………... Persamaan 3 

Keterangan: 

W  = jarak terpendek 
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W0 = matriks hubung graf berarah berlabel mula-mula 

k  = node yang menjadi titik tengah 

i  = titik awal 

j  = titik akhir 

W* = matriks hubung minimal (Septi, 2016) 

 

b. Android 

Berdasarkan pada Official Website milik Android yang menyebutkan 

bahwa Android merupakan sistem operasi yang ada di dalam 2,5 miliar 

perangkat yang aktif untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Android 

terbuka untuk semua orang dan sudah banyak menciptakan fitur-fitur penunjang 

yang dapat diakses untuk merasakan dunia (Android, n.d.). 

c. Kotlin 

Kotlin adalah bahasa modern yang diketik secara statis dan kompatibel 

dengan Android. Kotlin juga banyak memperbaiki permasalahan yang ada di 

Java, seperti verbositas kode program berlebihan (Moskala & Wojda, 2017). 

d. Firebase 

Firebase merupakan salah satu fitur dari Google yang membantu 

pengembang dalam mengembangkan suatu aplikasi mobile tanpa harus 

mengeluarkan usaha lebih urusan backend (Kurniawati & Bachtiar, 2020). 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data objek wisata dilakukan dengan cara mengambil data dari 

beberapa website resmi yang berisikan pariwisata yaitu https://pariwisata.padang.go.id/, 

https://indonesia.tripcanvas.co/, www.bukittinggikota.go.id/ dan https://www.itrip.id/, 

hal ini dilakukan agar data-data objek wisata valid. Data yang didapatkan digunakan 

sebagai referensi untuk daftar lokasi wisata yang akan ada di dalam aplikasi. 

4. Perancangan 
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a. Arsitektur 

Berikut perancangan arsitektur aplikasi perencanaan perjalanan wisata: 

 

Gambar 30. Arsitektur Aplikasi 

Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa pada aplikasi akan menampilkan titik 

awal dan daftar wisata yang tersimpan di dalam Firebase. Setelah itu pengguna 

memilih titik awal dan tujuan wisata yang diinginkan kemudian dilakukan 

perhitungan menggunakan Algoritma Floyd Warshall yang selanjutnya akan 

ditampilkan urutan tujuan wisata beserta titik lokasi pada Google Maps. 

b. Flowchart 

Berikut alur penggunaan dari aplikasi yang akan digambarkan dalam 

bentuk flowchart: 

 

Gambar 31. Flowchart Aplikasi 

Pada Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa pengguna dapat memilih titik 

awal dan tiga tujuan wisata yang diinginkan, kemudian menekan tombol Rute 

Perjalanan. Jika tujuan wisata kurang dari 3, kosong atau sama maka akan 

muncul pesan peringatan. Jika tidak, maka aplikasi akan menampilkan urutan 

tujuan wisata hasil perhitungan menggunakan Algoritma Floyd Warshall. 
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c. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan aplikasi 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 32. Use Case Diagram 

Dapat dilihat pada Gambar 3 bahwa aplikasi hanya memiliki satu aktor 

utama yaitu pengguna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Aplikasi Android 

Pada tahapan implementasi program yang telah selesai dilakukan oleh peneliti, 

dihasilkan aplikasi perencanaan perjalanan wisata berbasis android, yaitu: 

      

   Gambar 33. Halaman Utama   Gambar 34. Halaman Lihat Wisata 
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    Gambar 35. Halaman Cari Wisata  Gambar 36. Halaman Keluaran Aplikasi 

Pada Gambar 4 merupakan tampilan halaman utama aplikasi yang terdapat 2 

tombol dan 4 menu kategori wisata. Selanjutnya pada Gambar 5 merupakan tampilan 

halaman dari tombol Lihat Wisata, jika pengguna menekan pin point maka muncul 

nama objek wisata. Pada Gambar 6 merupakan tampilan halaman Cari Wisata yang 

terdapat menu dropdown titik awal dan tujuan wisata. Hasil pencarian urutan tujuan 

wisata dapat dilihat pada Gambar 7.  

B. Evaluasi Pengujian 

a. Implementasi Algoritma Floyd Warshall 

Pada bagian implementasi algoritma ini, diawali dengan perhitungan 

jarak menggunakan latitude dan longitude objek wisata masukan pengguna. 

Selanjutnya membentuk matriks hubung dan masuk pada perhitungan inti 

algoritma pada Gambar 8 guna untuk mendapatkan nilai bobot minimal pada 

matriks hubung. Terakhir yaitu membuat daftar peluang urutan, menjumlahkan 

nilai bobot minimal peluang dan mencari nilai terkecil hasil penjumlahannya. 

 

Gambar 37. Kode Program Perhitungan Algoritma Floyd Warshall 

b. Pengujian Black Box 

Dari pengujian black box, 8 dari 8 skenario uji sudah berhasil dilakukan 

guna untuk memastikan fungsi pada aplikasi berjalan dengan semestinya. 
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c. Kuesioner 

Adapun hasil uji kuesioner yang telah dilakukan yaitu 92.6% orang 

setuju aplikasi ini bermanfaat, 91.3% orang setuju aplikasi ini membantu 

pengguna dalam menyusun rencana perjalanan dan mudah digunakan. 

Selanjutnya, 88.6% orang setuju aplikasi ini berhasil menampilkan urutan tujuan 

wisata searah, 89.3% orang setuju keluaran dan fitur aplikasi mudah dimengerti. 

C. Analisis Sistem 

Proses ini diawali dengan pengguna memasukkan titik awal dan tujuan wisata 

yang ada di aplikasi, serta menekan tombol Rute Perjalanan. Jika pengguna memilih 

tujuan wisata yang sama atau kosong maka muncul pesan peringatan, jika tidak ada 

kesalahan maka aplikasi akan melakukan perhitungan algoritma dan sebagai 

keluarannya akan menampilkan urutan tujuan wisata. Berdasarkan hasil pengujian black 

box didapatkan bahwa seluruh skenario uji yang dilakukan pada aplikasi sudah berjalan 

dengan semestinya. Dari hasil perhitungan rata-rata kuesioner, sebesar 90.4% setuju 

bahwa aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyusun rencana perjalanan wisata 

di Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi. 

 

SIMPULAN  

1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi berhasil menampilkan urutan wisata sesuai masukan pengguna 

sehingga dapat membantu pengguna dalam menyusun rencana perjalanan wisata. 

2. Berdasarkan pengujian black box yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa fungsi 

sudah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

3. Berdasarkan pengujian kuesioner, diperoleh hasil bahwa aplikasi sudah dapat 

diterima oleh pengguna. 

2. Saran 
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Adapun saran yang diberikan untuk aplikasi ini yang digunakan untuk 

dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya yaitu sistem dapat digunakan pada 

platform iOS dan dapat menampilkan rute perjalanan sesuai hasil urutan wisata. 
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Abstract 

Baresolok Restaurant is a simple restaurant engaged in the culinary field that sells Padang  

specialties, various drinks, and other dishes. Baresolok Restaurant is famous for its 

distinctive dishes, so it's no wonder Baresolok Restaurant has many loyal customers. 

However, sales administration activities are still done manually. This results in frequent 

data discrepancies and consumes a lot of time. Not only that, some problems occur because 

they still use books and calculators to record transactions, such as price placement errors, 

calculation errors, and sometimes restaurant employees commit fraud. Based on the 

existing problems, a web-based sales information system was created for Baresolok 

Restaurant. This sales information system is built using the PHP programming language 

and MySQL DBMS (Database Management System) with the help of the Laravel 

framework. This system was developed using the Prototype method. The final result 

obtained is a web-based sales information system used by Baresolok Restaurant. This 

system is able to provide food menu promotions, sales and food orders. 

Keywords: PHP, MySQL, Laravel, Sales Information System, Prototype 

Abstrak  

Rumah Makan Baresolok merupakan sebuah rumah makan sederhana yang bergerak di 

bidang kuliner yang menjual masakan khas padang, aneka minuman, dan hidangan lainnya. 

Rumah Makan Baresolok terkenal dengan hidangannya yang khas, maka tidak heran Rumah 

Makan Baresolok memiliki banyak pelanggan yang setia.  Akan tetapi, kegiatan 

administrasi penjualannya masih melakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan sering 

terjadinya ketidaksesuaian data dan menghabiskan banyak waktu. Tidak hanya itu beberapa 

masalah terjadi dikarenakan masih menggunakan buku dan kalkulator sebagai pencatatan 

transaksi, seperti kesalahan peletakan harga, kesalahan perhitungan, dan terkadang 

karyawan rumah makan melakukan kecurangan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka 

dibuatlah sebuah sistem informasi penjualan berbasis web untuk Rumah Makan Baresolok. 

Sistem informasi penjualan ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

DBMS (Database Management System) MySQL dengan bantuan framework Laravel. 

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode Prototype. Hasil akhir yang 

diperoleh adalah sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang digunakan oleh 

Rumah Makan Baresolok. Sistem ini mampu memberikan promosi menu makanan, 

penjualan dan pemesanan makanan. 

Kata Kunci: PHP, MySQL, Laravel, Sistem Informasi Penjualan, Prototype 

mailto:1dwiki17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:2silvana@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan pelaku bisnis untuk 

berinovasi agar bisnisnya dapat bertahan. Salah satu bentuk inovasi yang dapat 

dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis. 

Penggunaan teknologi informasi terbukti mampu memudahkan pelaku bisnis untuk 

menjalankan usahanya, seperti penggunaan sistem informasi untuk penjualan. Sistem 

Informasi Penjualan yang teratur dapat membantu pelaku bisnis memberikan pelayanan 

baik terhadap pelanggan. Dalam hal ini, dapat mempermudah pelanggan untuk mencari 

informasi secara mandiri, dapat memasarkan produk untuk menarik pelanggan lebih 

banyak lagi. 

Rumah Makan Baresolok memiliki beberapa cabang di Pekanbaru. Rumah 

makan ini menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk 

menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan 

pelayanannya. Pada usaha Rumah Makan Baresolok terdapat beberapa aktivitas 

ekonomi seperti penjualan, pembelian, dan laporan mengenai transaksi jual beli. 

Terdapat beberapa kendala yang sedang dihadapi Rumah Makan Baresolok dalam 

menjalankan usahanya, salah satunya belum dilakukan pembukuan terperinci dari 

berbagai aktivitas ekonomi yang telah dilakukan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baresolok pada 22 Januari 2020, 

Rumah Makan Baresolok merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang penjualan 

makanan dan minuman. Kegiatan pencatatan penjualan dilakukan secara manual. Hal ini 

mengakibatkan sering terjadinya ketidaksesuaian data dan menghabiskan banyak waktu. 

Tidak hanya itu beberapa masalah terjadi dikarenakan masih menggunakan buku dan 

kalkulator sebagai pencatatan transaksi, seperti kesalahan peletakan harga, kesalahan 

perhitungan, dan terkadang karyawan rumah makan melakukan kecurangan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak 

mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

Rumah Makan Baresolok. Sistem ini diberi judul “Rancangan Sistem Informasi 
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Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: Rumah Makan Baresolok)” Sistem ini 

menggunakan metode Prototype agar user dapat berperan aktif dalam pengembangan 

sistem. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Penjualan 

yang dapat memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi tentang Rumah 

Makan Baresolok dengan mudah dan memudahkan Rumah Makan Baresolok dalam 

melakukan pencatatan transaksi penjualan secara terkomputerisasi sesuai dengan 

kebutuhan Rumah Makan Baresolok sehingga dihasilkan laporan penjualan. 

Adapun tujuan dan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem 

informasi penjualan pada Rumah Makan Baresolok sehingga dihasilkan laporan 

penjualan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah . 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu 

Metode Prototype 

 

Gambar 38. Metode Prototype 

 

          Menurut (Pressman, 2002), Prototype dimulai dengan mengumpulkan 

kebutuhan. Pengembang dan klien bertemu guna mendefinisikan obyektif keseluruhan 

dari perangkat lunak, mengidentifikasikan segala kebutuhan dari segi input dan format 

output serta gambaran interface, kemudian dilakukan perancangan cepat. Dari hasil 
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perancangan cepat tersebut nantinya akan dilakukan pengujian dan evaluasi. Penjelasan 

lengkap pada metode prototype akan dijelaskan melalui gambar berikut. 

Dalam perancangan metode incremental ini terdapat 3 tahap yaitu:  

1. Listen to Customer = Pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara 

mendengar keluhan dari pelanggan.  

2. Build revise mock-up = Perancangan dan pembuatan prototype system yang 

dibuat dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari 

keluhan pelanggan atau pengguna. 

3. Customer test drives mock-up = Prototype dari sistem di uji coba oleh pelanggan 

atau pengguna, melakukan evaluasi kekurangan - kekurangan dari kebutuhan 

pelanggan, dan pengembang kemudian mendengarkan keluhan dari pelanggan 

untuk memperbaiki prototype yang ada. 

Penelitian terdahulu dalam proyek akhir ini diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh (Gunawan dkk, 2018) yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web Pada Restoran Caki Cake Karawang” dibangun menggunakan metode 

Waterfall. Penelitian selanjutnya adalah (Kuswara & Ferdika, 2017) yang berjudul 

“Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada PT. Era Makmur Cahaya Damai 

Bekasi” dibangun menggunakan metode Waterfall. Penelitian selanjutnya yang 

dilakukan oleh (Rohmat & Zalilludin, 2018) yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus Pada Newbiestore)” dibangun 

menggunakan metode Waterfall. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Kosasi, 

2016) yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Dalam 

Memasarkan Mobil Bekas” dibangun menggunakan metode ICDM (Internet Commerce 

Development Methodology). Penelitian terakhir dilakukan oleh (Rismaniah dkk, 2020) 

yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Makanan Dan Minuman Di Wejie Kopi 

Berbasis Web” dibangun menggunakan metode Waterfall. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian yang tergambar sebagai berikut: 
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1. Analisa sistem yang berjalan 

Menganalisa suatu bisnis yang sedang berjalan merupakan salah satu tahap 

dalam menganalisa kebutuhan sistem yang akan dirancang. Prosedur bisnis 

dalam Rumah Makan Baresolok adalah sebagai berikut: 

a. Pelanggan menunggu hidangan yang disajikan oleh Pelayan 

b. Pelanggan memesan menu jika ada tambahan menu 

c. Pelayanan membuat pesanan tambahan dar Pelanggan. 

d. Pelayan menyajikan makanan dan minuman  

e. Pelanggan memanggil Pelayan untuk mencatat total belanja 

f. Pelanggan membayar kekasir dan Kasir menerima pembayaran dari 

Pelanggan 

g. Pelanggan menerima struk belanja dari Kasir dan uang kembalian dari kasir 

jika uang Pelanggan berlebih.  

2. Analisa Kelemahan Sistem yang berjalan 

Berdasarkan Analisa yang dilakukan tentang sistem bisnis yang berjalan di 

Rumah Makan Baresolok ini, ada beberapa kekurangan pada sistem bisnis yang 

sedang berjalan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pencatatan penjualan dilakukan secara manual 

b. Sering terjadinya ketidaksesuaian data dan menghabiskan banyak waktu 

c. Masih menggunakan buku dan kalkulator sebagai pencatatan transaksi, 

seperti kesalahan peletakan harga, kesalahan perhitungan, dan terkadang 

karyawan rumah makan melakukan kecurangan. 

3. Analisa Sistem Usulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dibutuhkan suatu sistem 

informasi penjualan berbasis website pada studi kasus Rumah Makan Baresolok 

yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Sistem Informasi Penjualan dibangun 

menggunakan framework Codeigniter dan database yang digunakan MySQL 

dengan tujuan antara lain: 
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a. Mempermudah pegawai Rumah Makan Baresolok dalam mengelolah data-

data penjualan 

b. Sistem ini akan menampilkan data penjualan, menu makanan, laporan 

penjualan, dan user 

4. Penggambaran ULM sistem  

a. Use Case Diagram 

Berikut ini adalah gambar Use Case Diagram: 

 

Gambar 39. Use Case Diagram 

 

5. Perancangan Antar Muka 

a.   Tampilan Login 

Sebelum masuk ke Menu Utama, pengguna harus terlebih dahulu login 

dengan akun yang sudah tersimpan di dalam sistem.  
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Gambar 40. Tampilan Login 

 

b.   Tampilan Dashboard Admin 

Tampilan Dashboard Admin merupakan halaman utama admin yang 

muncul pada saat setelah melakukan login. 

      

    Gambar 41. Tampilan Dashboard Admin 

 

c.   Tampilan Data Penjualan 

Tampilan Data Penjualan merupakan data – data pelanggan yang sudah 

memesan menu. 
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Gambar 42. Tampilan Data Penjualan 

 

d.   Tampilan Menu Makanan 

Tampilan Menu Makanan akan menampilkan data menu makanan yang 

ada di Rumah Makan Baresolok. 

 

Gambar 43 Tampilan Menu Makanan 

e.   Tampilan Laporan Penjualan 

Tampilan Laporan Penjualan akan menampilkan data-data transaksi 

penjualan pemesanan dari pelanggan pada Rumah Makan Baresolok. 
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Gambar 7. Tampilan Data Laporan Penjualan 

f.     Tampilan Data User 

Halaman ini menampilkan data data yang menggunakan website Rumah 

Makan Baresolok yaitu admin, pemilik, dan pelangganan. 

 

Gambar 8. Tampilan Data User 

g.    Tampilan Lihat Laporan Penjualan Pemilik 

       Tampilan Lihat Laporan Penjualan Pemilik akan menampilkan data-data 

transaksi penjualan pemesanan dari pelanggan pada Rumah Makan Baresolok. 
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Gambar 9. Tampilan Lihat Laporan Penjualan Pemilik 

h.   Tampilan Menu Makanan pada Pelanggan 

      Tampilan Menu Makanan pada Pelanggan akan menampilkan List Menu 

Makanan yang ada pada Rumah Makanan Baresolok. 

 

Gambar 10. Tampilan Menu Makanan pada Pelanggan 

 

6. Pengujian 

a. Pengujian User Acceptance Test 

Pengujian User Acceptance Test dilakukan oleh pegawai Rumah Makan 

Baresolok. Pengujian ini dilakukan sebanyak 1 kali pada tanggal 16 Agustus 

2021 dengan total fungsi butir uji sebanyak 6 buah. Terdapat 2 pilihan 
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jawaban pada saat melakukan User Acceptance Test, yaitu Ya dan Tidak. 

Dari 6 butir uji, seluruhnya mendapatkan jawaban Ya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh fungsional sistem dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

b. Pengujian Black Box Testing 

Pengujian Black Box Testing dilakukan oleh pegawai Rumah Makan 

Baresolok. Pengujian ini dilakukan sebanyak 1 kali dengan total fungsi butir 

uji sebanyak 23 buah. Terdapat hasil yang diharapkan dan kesimpulan pada 

saat melakukan Black Box Testing. Dari 23 butir uji, seluruh hasil uji coba 

pada sistem yang dibuat yaitu berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh fungsional sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan implemtasi berdasarkan Rancangan Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web (Studi Kasus: Rumah Makan Baresolok), maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Sistem informasi penjualan berbasis website dengan menggunakan metode 

prototype yang dapat menghasilkan sistem informasi penjualan yang sesuai 

dengan fungsionalitas dan fitur dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan 

keinginan pengguna 

2. Berdasarkan User Acceptance Test (UAT) dan Black Box Testing, sistem 

informasi penjualan memiliki fungsionalitas yang dapat berjalan dengan baik 

sehingga dapat diterima oleh pengguna, baik dari sisi admin, pemilik, dan 

pelanggan. 
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Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website pada Studi Kasus 

Rumah Makan Baresolok. 
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RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMESANAN 

BUNGA BERBASIS WEBSITE (TOKO ETRIYAN FLORIST) 
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Abstract  

Etriyan Florist flower shop flower sales process is still done traditionally, Where buyers 

have to come to the store and write orders, so the problem that arises is the store has 

difficulty finding order data and the difficulties experienced by buyers in knowing product 

information and to be able to make purchases must come directly to the store. The purpose 

of this research helps sellers to solve order data problems and make it easier for buyers to 

get product infromation and make purchases without having to come to the store. The data 

collection process has been carried out by observation, interview and collecting some 

documentation in the field. For the software development process will be applied 

prototyping to the development of online applications of web-based florists in hopes of 

facilitating the search of data and ordering and purchasing flower bukets in the store. The 

result in the creation of this final task is an Application of Interest Ordering Information 

System. The tests used in this final task are black box and UAT testing, on the system made 

obtained black box test results that show that the overall functionality of the system has 

been successful and the percentage of user acceptance test results obtained by 96% so that it 

can be concluded that the system has run as desired and has been accepted by users. 

Keywords: Etriyan Florist, Information System,  prototyping, User Acceptance test, Black 

Box. 

Abstrak  

Toko bunga Etriyan Florist proses penjualan bunga masih dilakukan secara tradisional, 

dimana pembeli harus datang ke toko dan menuliskan pesanan, sehingga permasalahan 

yang muncul adalah toko kesulitan mencari data pesanan serta kesulitan yang dialami oleh 

pembeli dalam mengetahui informasi produk dan untuk dapat melakukan pembelian harus 

datang langsung ke toko. Tujuan dari penelitian ini membantu penjual untuk menyelesaikan 

persoalan data pesanan serta memudahkan pembeli untuk mendapatkan infromasi produk 

dan melakukan pembelian tanpa harus datang ke toko. Untuk proses pembangunan 

perangkat lunak akan diterapkan prototyping pada pengembangan aplikasi online toko 

bunga berbasis web dengan harapan dapat memudahkan pencarian data dan pemesanan 

serta pembelian buket bunga pada toko. Hasil dalam pembuatan penelitian ini adalah 

sebuah Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga. Pengujian yang digunakan penelitian 

ini adalah pengujian black box dan UAT, pada sistem yang dibuat didapatkan hasil 

pengujian Black Box yang menunjukan bahwa keseluruhan fungsionalitas sistem sudah 

berhasil dan persentasi hasil pengujian User Acceptance yang diperoleh nilai sebesar 96% 

mailto:dedek17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:ibnu@pcr.ac.id
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sehingga dapat disimpulkan sistem sudah berjalan sesuai yang diinginkan dan telah dapat 

diterima oleh pengguna. 

Kata kunci: Toko bunga Etriyan Florist, sistem informasi, prototyping, Pengujian User 

Acceptance, Pengujian Black Box. 

 

PENDAHULUAN 

Toko bunga Etriyan Florist menjual bunga segar dan bunga plastik dalam bentuk 

hand bouquet dan melakukan proses promosi produk melalui media sosial seperti 

Instagram dan blog, pembeli yang ingin melakukan pembelian buket bunga harus datang 

mengunjungi toko untuk memilih buket bunga yang akan dibeli, kemudian buket yang 

dipilih akan diserahkan kepada pegawai toko untuk melakukan perhitungan hingga 

menyelesaikan pembayaran secara langsung. 

Proses penjualan yang dilakukan toko Bungan Etriyan Florist masih menggunakan 

cara manual dimana pengawai toko menawarkan buket bunga kepada calon pembeli dan 

menjelaskan detail serta harga buket secara langsung sehingga memerlukan waktu yang 

cukup lama. Proses seperti ini juga dapat menjadi pembatas bagi calon pembeli dalam 

memperoleh informasi detail terkait deskripsi buket bunga yang ingin dibeli karena 

harus menanyakan satu persatu produk kepada pegawai toko. Oleh karena itu, proses 

penjualan di toko bunga ini tergolong kurang efisien karena proses yang diakukan masih 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi penjualan 

online. Sistem ini akan dirancang berbasis web sehingga dapat diakses dimanapun oleh 

pengguna website tersebut menggunakan jaringan lokal. Terdapat keunikan dari sistem 

yang akan dibuat seperti menampilkan produk terbaru dan produk promo atau yang 

sedang ada potongan harga pada halaman member. Diharapkan dengan adanya Sistem 

Informasi Penjualan ini proses penjualan di toko bunga yang masih dilakukan secara 

manual dapat terkomputerisasi dan membantu toko bunga Etriyan Florist dalam 

mencapai target penjualan dan mendukung Etriyan Florist menjadi toko bunga dengan 

sistem pelayanan yang lebih baik. 
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Dalam pembuatan sistem ini penulis menggunakan metode pengembangan 

Perangkat Lunak prototype, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran sistem yang 

diperoleh dari pengguna terlebih dahulu, kemudian akan dievaluasi oleh pengguna 

sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan sistem. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

6) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara dengan membaca buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu 

berupa tesis dan skripsi, serta pencarian informasi melalui internet. 

7) Pengumpulan data dan informasi  

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan pada 

penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab kepada 

pemilik toko Etriyan Florist. 

8) Perancangan 

Meliputi perancangan use case diagram, skenario use case, flowchart system. 

9) Implementasi 

Aplikasi toko bunga berbasis website menggunakan Framework Codeigniter 

dengan Bahasa Pemograman PHP dan MYSQL. 

10) Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk menguji kesesuaian sistem yang dibangun dengan 

perancangan sistem. Pengujian ini dilakukan dengan Black-Box Testing dan User 

Acceptance Test dengan menguji sistem secara langsung ke pengguna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Arsitektur Sistem  

Sistem aplikasi yang akan dibangun memiliki perancangan sistem yang 

menjelaskan alur kerja dari system, terdapat 3 pengguna yaitu Admin, Member dan 
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Owner. Alur kerja dimulai dari user berkomunikasi dengan sistem melalui web browser, 

setelah web terbuka maka akan ditampilkan konten web dari situs yang terdapat pada 

web server. User akan berinteraksi dengan web browser secara interaktif, saat user 

memberikan perintah maka akan di proses di web browser, dan saat user melakukan 

request untuk mengakses database maka web server akan memberikan perintah ke 

database untuk membuka akses data.  

Gambar dibawah ini merupakan gambaran arsitektur dari sistem yang akan 

dibangun. Arsitektur sistem terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. 6 Arsitektur Sistem 

B. Proses Membangun Software Menggunakan Metode prototype 

Proses pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga Berbasis 

Website menggunakan Prototype  dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1.7 Pengumpulan Kebutuhan 

Dalam rancangan Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga Berbasis 

Website terdiri dari dua (3) akses, yaitu admin, owner dan member. Adapun kegiatan 

atau scenario Use Case yang dilakukan admin, owner dan member adalah: 

a) Skenario Kebutuhan Bagian Admin: Registrasi, login, melihat dashboard, 

mengelola produk, mengelola invoice, mengelola Administrator, 

mengelola testimoni dan mengelola laporan penjualan. 

b) Skenario Kebutuhan Bagian Owner: login, melihat dashboard dan 

mengelola produk. 

c) Skenario Kebutuhan Bagian Member: Registrasi, login, melihat katalog, 

melihat detail produk, mengelola keranjang belanja, membeli produk, 

melihat status pesanan, serta memberikan dan melihat testimoni. 
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1.8 Membangun Prototyping 

Pada tahapan pembuatan Prototype telah dilakukan dengan membuat rancangan 

Prototype untuk keseluruhan tampilan menu yang ada dalam sistem seperti mendesain 

tampilan wireframe untuk akses admin, member dan owner. 

Perancangan prototype yang pertama dilakukan untuk akses admin seperti 

tampilan registrasi, login, melihat dashboard, mengelola produk, mengelola invoice, 

mengelola Administrator, mengelola testimoni dan mengelola laporan penjualan. 

Perancangan prototype kedua dilakukan untuk akses member seperti registrasi, login, 

melihat katalog, melihat detail produk, mengelola keranjang belanja, membeli produk, 

melihat status pesanan, serta memberikan dan melihat testimoni. Perancangan prototype 

ketiga dilakukan untuk akses owner seperti melihat dashboard owner dan mengelola 

produk. 

1.9 Evaluasi Prototype  

 Setelah melakukan perancangan antar muka, Toko bunga Etriyan Florist 

memberikan evaluasi pada keseluruhan Prototype. Hasil evaluasi yang didapat adalah 

prototype yang dibangun sesuai dengan akses user sudah sesuai dengan keinginan toko. 

Pada tahapan ini telah disepakati bahwa Prototype tersebut akan diterapkan pada sistem 

yang akan dibuat. 

1.10  Pengkodean Sistem 

Melakukan pengerjaan sistem sesuai dengan Prototype yang sudah disepakati 

dengan mengkodekan sistem kedalam bahasa pemograman PHP framework Codeigniter 

dengan menggunakan perangkat lunak Visual Code sebagai text editor. Pengkodean 

sistem dilakukan pada Februari 2021 hingga juni 2021. 

1.11 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan 2 jenis pengujian yaitu Black box Testing 

dan UAT (User Acceptance Test). Pengujian dilakukan pada bulan Juni 2021 dengan 

melakukan test sistem terhadap admin, member dan owner toko bunga Etriyan Florist 

melalui google meet. 
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1.12 Evaluasi Sistem 

Toko Bunga Etriyan Florist mengevaluasi sistem berdasarkan hasil uji yang 

dilakukan pada langkah poin 1.5 dengan hasil evaluasi bahwa sistem sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

A. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu dan kegunaan yang berbeda. 

1) Halaman Awal 

Halaman Dashboard admin yang ditampilkan setelah admin melakukan login 

kedalam sistem. Admin dapat melihat tampilan jumlah produk yang tersedia dalam 

toko, melihat komentar terkini dalam sistem dan melihat grafik penjualan produk. 

 

Gambar 1. 7 Halaman dashboard admin 

 

2) Halaman Dashboard Member 

Halaman utama yang tampil setelah member melakukan login. Pada halaman ini 

member juga dapat mengakses menu lainnya yang terdapat dalam sistem seperti 

Katalog, Transaksi, Keranjang dan Testimoni. 
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Gambar 1. 8 Halaman home member 

3) Halaman Dashboard Owner 

Halaman dashboard Owner yang menjadi tampilan utama setelah owner 

melakukan login. 

 

Gambar 1. 9 Halaman dashboard member 

B. Hasil Pengujian  

1. Pengujian Black Box 

Berdasarkan hasil pengujian black box testing yang telah diujikan. Pengujian 

fungsionalitas telah dilakukan pada akses admin, member dan owner dengan total 16 

kelas uji. Dari 16 kelas uji diperoleh hasil bahwa Aplikasi Toko Bunga Menggunakan 

Metode Prototype Berbasi Web sudah berjalan dengan baik dari segi fungsionalitas 

2. User Acceptance Test 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah 

sesuai dengan kebutuhan user. Terdapat 2 variabel User Acceptance yang diuji yaitu 

kemudahan dan efisiensi dengan 6 butir pertanyaan. Pengujian ini dilakukan ke 20 

orang yang meliputi; 1 admin, 1 owner dan 18 member dengan kondisi yang berbeda 

sesuai dengan role. Dari hasil pengujian User Acceptance, didapatkan 98% kemudahan, 

95% efisiensi, Maka total nilai dari kemudahan dan efisiensi dibagi 2 (jumlah variabel 

yang diuji) adalah 96%. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengujian menunjukkan bahwa 

Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga Berbasis Website sudah berjalan sesuai 

yang diinginkan dan telah dapat diterima oleh pengguna. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
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beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Metode pengembangan Prototype telah diterapkan pada pengembangan 

Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga Berbasis Website. 

2) Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Bunga Berbasis Website (Study Kasus 

Toko Bunga Etriyan Florist) dapat disimpulkan sudah berjalan sesuai yang 

diinginkan dan telah dapat diterima oleh pengguna dengan hasil pengujian 

Black box yang menunjukan bahwa keseluruhan fungsionalitas sistem sudah 

berhasil dan persentasi hasil pengujian User Acceptance yang diperoleh nilai 

sebesar 96%. Kemudian angka 4% yang tidak tercapai didasarkan pada 

penilaian responden dapat disimpulkan bahwa terdapat fitur pada sistem 

yang sudah berjalan baik namun belum maksimal seperti fitur pembayaran 

pesanan yang dilakukan secara manual dengan mengupload bukti 

pembayaran kedalam sistem dikarenakan sistem belum memiliki fitur 

pembaca pembayaran otomatis. 
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Abstract   

Medan city is the third largest city in Indonesia, various tribes and ethnicities inhabit this 

city and have lived side by side from the past. So that the city of Medan has various kinds of 

relics that are used as tourist attractions. The COVID-19 pandemic has caused a fall in the 

number of tourist visits and the lack of promotional facilities for potential tourists who will 

visit. The important circumstances of this condition prompted the research team to 

participate in Medan City Tourism Empowerment in the Era of Society 5.0 based on Virtual 

Reality during the COVID-19 pandemic. This study aims to design a tourist attraction in the 

city of Medan to be based on Virtual Reality. as one of the efforts of researchers in 

developing new tourism concepts in the midst of a pandemic and as a form of promotion 

with different concepts. The research method used is a combination method. Qualitatively, 

data collection was done through literature study, observation, and interviews. While 

quantitatively, a survey was conducted by distributing questionnaires to determine the 

public's perception of the use of VR technology for tourism, especially in terms of designing 

Virtual Reality 3600, using the MDCL design model in building VR applications. The results 

of the application are then tested so that they can be used as VR-based tourism content in 

Medan city tourism. 

Keywords: Virtual Reality, Medan City, Tourist , Society , Covid-19 

Abstrak   

Kota medan merupakah kota terbesar ketiga di Indonesia, beragam suku dan etnis 

mendiami kota ini dan hidup berdampingan dari dulu. Sehingga kota medan memiliki 

berbagai macam peninggalan yang dijadikan sebagai objek wisata. pandemi COVID-19 

membuat jatuhnya jumlah kunjungan wisatawan dan minimnya sarana promosi kepada 

calon wisatawan yang akan berkunjung. Keadaan  penting dari kondisi ini mendorong tim 

peneliti untuk berpartisipasi dalam Pemberdayaan Wisata kota Medan Pada Era Society 5.0 

berbasis Virtual Reality dalam masa pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang objek wisata di kota medan menjadi berbasis Virtual Reality. sebagai salah satu 

upaya peneliti dalam melakukan pengembangan konsep wisata baru di tengah pandemic 

dan sebagai bentuk promosi dengan konsep berbeda,. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kombinasi. Secara kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi 

literatur, observasi, dan wawancara. Sedangkan secara kuantitatif, dilakukan survei dengan 

menyebarkan kuesioner untuk mengetahui persepsi dari masyarakat terhadap pemanfaatan 

teknologi VR untuk wisata, khususnya dari sisi perancangan Virtual Reality 3600, 

menggunakan model perancangan MDCL dalam menbangun aplikasi VR. Hasil aplikasi 
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kemudian dilakukan ujicoba hingga dapat digunakan sebagai content wisata berbasis VR 

pada wisata kota medan. 

  

Kata Kunci: Virtual Reality, Kota medan, wisata , Society , Covid-19 

  

PENDAHULUAN 

Virtual Reality merupakan teknologi yang dapat melakukan interaksi pada 

lingkungan buatan di dunia maya yang dirancang menggunakan komputer, pada Virtual 

Reality atau biasa disebut realitas maya . Virtual Reality dapat dijelaskan sebagai media 

digital 3 dimensi seperti multi sensor, immersive dan lingkungan interaktif yang akan 

memicu imajinasi masyarakat sebagai teknologi masa depan yang menguasai berbagai 

bidang di masa depan, pendidikan dan rekreasi (Gonizzi Barsanti et al. 2015). Kemajuan 

dalam virtual tour dengan teknik panorama 3600 (VRP) ini masih sangat minim 

penerapannya di kota medan,. Skala nasional sendiri sudah cukup banyak website yang 

menyediakan virtual tour ini untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu lokasi. 

Namun di kota medan sendiri masih sedikit yang menerapkan teknik photografi (Putra, 

Firdaus, and Farhan 2019) (VRP) ini didalam sebuah website, sehingga perlunya 

pergerakan dengan merancang sebuah website untuk memperkenalkan wisata kota 

medan dengan konsep virtual tour agar memberikan sentuhan teknologi informasi dalam 

melakukan promosi wisata alam dan wisata sejarah di Provinsi Sumatera Utara 

khususnya dikota Medan. Website dan sosial media merupakan salah satu media yang 

paling mudah dan paling banyak digunakan untuk kegiatan promosi (Flavián, Ibáñez-

Sánchez, and Orús 2019) dan pengenalan tempat wisata kota medan. 

Pada kota medan, dengan berkurangnya jumlah pengunjung wisatawan baik 

lokal maupun mancanegara, hal tersebut berdampak dengan turunnya pendapatan daerah 

dikarenakan terhambatnya kegiatan bisnis baik dari sisi penjualan merchand, 

penginapan dan kuliner. Padahal mereka harus bertahan untuk terus berjuang dalam 

menjalankan industri di bidang pariwisata baik yang memiliki peran di hulu maupun di 

hilirnya. 
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 Banyak penelitian yang telah dilakukan baik dari akademisi maupun pemerintah 

dari berbagai negara, bagaimana mereka bangkit dari bencana dan membangun kembali 

wisata mereka. Seperti Islandia yang terkena bencana letusan gunung  tahun 2010. 

mereka diblokir dari negara eropa sekitar. Mereka bangkit dan kembali memajukan 

wisatanya dengan cara pengembangan wisata berbasis Virtual Reality untuk menarik 

minat wisatawan mancanegara (Noviandi, Setiyadi, and No n.d.). Di Indonesia seperti 

beberapa perusahaan menerapkan virtual tour kantor untuk mengenalkan perusahaan 

mereka kepada orang lain. peneliti berusaha untuk membangkitkan kembali pariwisata 

kota medan dari bencana yang dihadapi, yaitu Covid-19 untuk kembali menghidupkan 

wisatanya dengan cara membuat Virtual Reality wisata kota medan untuk menarik minat 

para wisatawan Kembali untuk melakukan kunjungan wisata ke kota medan. 

Dengan menggunakan Virtual Reality juga, masyarakat dan pelaku industri wisata 

dapat didorong untuk berpartisipasi dalam melestarikan warisan dan pengenalan melalui 

media gambar dan video(Zhou, You, and Zhao 2020) serta budaya tradisi masyarakat 

kota medan dalam mengelola wisata yang mereka miliki dari turun temurun. Dengan 

model Virtual Reality ini juga dapat menumbuhkan minat dalam ekonomi kreatif yang 

dirancang kepada pelaku usaha pariwisata kota medan dalam upaya membangun 

pariwisata model baru di kota medan dengan menggunakan Virtual Reality. hal ini 

berguna untuk membangkitkan potensi wisata yang terdampak karena Covid-19(Nurlisa 

Ginting and Selly Veronica 2019). 

 

METODE PENELITIAN 

Tahapan penelitian ini ditampilkan dalam bentuk gambar 1 berikut ini : 
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Gambar 1. Tahapan penelitian 

 

 Tahapan penelitian pada wisata kota medan dimulai dari Studi literatur yang 

menunjukan bahwa menurunnya jumlah wisatawan ke kota medan akibat dari pandemi 

Covid-19 dan observasi bahwa belum adanya penggunaan virtual reality di kota medan 

untuk kebutuhan pariwisata. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan 

pengambilan data penelitian ke objek wisata untuk perancangan virtual reality. 

 Setelah perancangan selesai dilakukan pengujian kepada pengguna terhadap 

hasil virtual reality kepada pengguna dan hasil penelitian dipublikasi ke dalam jurnal 

dan media digital seperti youtube. 

Rancangan penelitian ini menggunakan MDLC (Multimedia Development Life 

Cycle) . pada penelitian ini digunakan rancangan yang memiliki tahapan sebanyak 6 

seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Tahapan MDLC  

1. Concept  

Tahap konsep merupakan tahap untuk menentukan tujuan dan siapa 

pengguna program. 

2.  Design  

Perancangan merupakan langkah pembuatan keperluan dari arsitektur 

program, gaya, tampilan dan kebutuhan material/bahan untuk program.  

3. Material collecting  

Material collecting merupakan Langkah dalam mendata  kebutuhan 

terhadap kegiatan yang dilakuikan.  

4. Assembly  

assembly merupakan tahap pembuatan objek. perancangan aplikasi 

berdasarkan pada tahap design, seperti storyboard, bagan alir dan struktur 

navigasi.  

5. Testing  

Pengujian dilaksanakan ketika menyelesaikan tahap pembuatan dengan 

menjalankan program dan melihat apakah masih ada kesalahan atau tidak.  

6.  Distribution  

aplikasi akan disimpan pada media penyimpanan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. Konsep 

Tahap awal dalam pembuatan VR ini adalah menentukan konsep. promosi 

pariwisata kota medan dengan menggunakan VR. Konsep dari isi VR pariwisata adalah 

berisikan gambar 3600 tentang Masjid al-manshun dan Istana Maimun sampai fasilitas 

dan kegiatan yang dilaksanakan didalam lingkungannya . Agar VR pariwisata kota 

medan menjadi lebih menarik 

2. Perancangan 

Tahapan perancangan dimulai dengan menuliskan skenario atau jalan cerita 

bagaimana isi dari media promosi pariwisata. Tahapan perancangan dimulai dengan 

membuat diagram alur pengembangan Aplikasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Diagram Alur Pengembangan Aplikasi 

Alur penelitian diawali dengan melakukan tahap pengambilan foto 360o terhadap 

objek wisata. Masjid al-mashun beberapa titik seperti gerbang, pintu masjid, monument 

dan lainnya. Serta istana maimun beberapa titik.Pengambilan data gambar 360o 

dilakukan dengan melakukan observasi gedung dan pengambilan gambar 360o. Dari 

hasil gambar tersebut kemudian dilakukan permodelan pengeditan dengan 

menggunakan software untuk menggabungkan gambar yang terpisah . Pada tahap 

selanjutnya file gambar diekspor menjadi gambar 3600 untuk menghasilkan object yang 

akan diaplikasikan kedalam media VR. Ujicoba kelayakan dilakukan guna mengetahui 
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tampilan dunia VR, interaksi giroscope dan penempatan konten informasi untuk objek 

wisata. Ujicoba dilakukan pada perangkat komputer dan android 

3. Material Collection 

Tahapan pengumpulan bahan adalah tahapan yang berfungsi untuk 

mengumpulkan bahan-bahan atau materi yang akan ditampilkan pada setiap gambar 

pada VR pariwisata kota medan. Pengumpulan bahan dapat dalam bentuk data, audio, 

video dan gambar. 

Pada proses ini merupakan proses menyatukan semua file yang telah disunting. 

Dalam proses ini disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu : 

a. Pembuatan hotspot yang bertujuan sebagai interaktivitas dari virtual tour. 

Hotspot disimbolkan oleh grafis penjelas.  

b. Pemberian alur yang jelas. 

c. Pembuatan interface virtual tour.  

d. Publikasi virtual tour bisa langsung dilakukan di website, karena tersedia 

fitur untuk publikasi sesuai dengan platform yang diinginkan.  

4. Assembly 

Pada tahap ini, keseluruhan gambar 3600 pariwisata kota medan dibangun virtual 

reality berbasis web, serta dilakukan tahapan pembangunan website sebagai media 

pendukung untuk memudahkan akses pengguna. tahapan akhir dari pembangunan 

VR ini adalah dengan melakukan penggabungan dan upload ke web 

www.virtualtoursumatera.com agar dapat di akses oleh siapa saja. Pada gambar 4 

berikut adalah gambar potongan VR promosi pariwisata kota medan. 

 

 

 

 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

298 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

 

Gambar 4. Foto 360 

Gambar 360 menghasilkan gambar yang dapat melihat dari seluruh sudut tempat 

ataupun ruangan dari hasil capture 360. Video 360 ini dibuat agar pengguna dapat 

melihat objek wisata dari dekat seolah-olah pengguna berada di lokasi wisata 

menggunakan perangkat mereka.  

5. Testing  

Pada saat tampilan sistem informasi seperti pada gambar sebelumnya, pengguna 

dapat menggunakan  guna untuk mendapatkan sensasi realita didalam dunia virtual 

melalui telepon genggam atau gadget pengguna. 

Tidak hanya melalui telepon genggam, Pada sistem informasi objek wisata ini 

juga menyediakan fitur untuk melihat foto-foto objek wisata melalui website. Hal ini 

ditunjukkan pada halaman tampilan web www.virtualtoursumatera.com , dimana 

pengguna dapat melihat beberapa gambar objek wisata.  

6. Distribution  

Selain dapat melihat foto-foto objek wisata, pengunjung juga dapat memiliih 

objek wisata yang ingin dilihat terhadap masing-masing objek wisata, hal tersebut dapat 

dilihat pada gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5. Tampilan VR di Website 
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Pada Tahap akhir pengguna dapat mengakses web dan menggunakan apliasi VR 

yang sudah digabungkan menjadi satu frame. Pada penelitian kali ini peneliti 

mengambil objek dari gambar tempat maupun ruangan. 

 

Gambar 6. Hasil Virtual Reality 

 

SIMPULAN  

Setelah proses pembuatan, hasil implementasi metode, dan pengujian dilakukan, 

maka proses selanjutnya dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan bahwa 

Pembuatan virtual tour wisata kota Medan berhasil dilakukan dengan menggunakan 

metode. Virtual tour yang dihasilkan berbasis web dengan menggunakan video 360 

yang memiliki kelebihan interaktifitas berupa teks, hotspot, dan video penjelasan solusi, 

sehingga membuat pengguna dapat merasakan user experience yang baru.  
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Abstract 

The publishing system operated by Polibatam Press is still conventional, where the author 

must order via email, then the Polibatam Press design team does a cover design and layouts, 

then submits an ISBN application to the National Library of Indonesia. Moreover, there is 

no time limit for revisions and the number of revisions performed. After a manuscript 

passed this process, then it will be printed according to the number approved by the author. 

With such a system, it can cause several problems such as delayed delivery time because 

the time to process revisions is unclear. Therefore, to minimize this problem, it is necessary 

to establish the procedure for manuscript publishing at Polibatam Press. By utilizing 

information technology, this system is able to restrict on the maximum time for revisions or 

the number of revisions, and thus creating a standardized procedure for manuscript 

publishing in Polibatam Press.  

Keywords: manuscript, publishing, procedure, information system, Polibatam Press. 

Abstrak  

Sistem informasi penerbitan yang dimiliki Polibatam Press masih bersifat konvensional 

dimana penulis harus memesan melalui email, kemudian tim desain Polibatam Press 

melakukan desain cover dan layout, kemudian mengajukan permohonan ISBN ke 

Perpustakaan Nasional RI. Dalam proses tersebut, tidak ada batas waktu revisi dan jumlah 

minimal revisi. Setelah proses ini selesai, maka manuskrip akan dicetak sesuai dengan 

jumlah yang disetujui oleh penulis. Sistem seperti ini menimbulkan beberapa masalah 

seperti terhambatnya pekerjaan karena membutuhkan waktu untuk memproses revisi 

dengan batasan yang tidak jelas. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut maka perlu 

ditentukan sebuah sistem penerbitan di Polibatam Press dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Dengan sistem tersebut, waktu pelaksanaan revisi serta jumlah  maksimal 

dilakukan revisi dapat dibatasi. Dengan demikian, terjadi prosedur yang standar terhadap 

semua manuskrip yang diterbitkan di Polibatam Press. 
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Kata Kunci: manuskrip, penerbitan, prosedur, sistem informasi, Polibatam Press. 

 

PENDAHULUAN 

Sistem informasi penerbitan manuskrip di Polibatam Press masih bersifat 

konvensional dimana penulis harus memesan melalui email, kemudian tim desain 

Polibatam Press melakukan desain cover dan layout, kemudian mengajukan 

permohonan ISBN ke Perpustakaan Nasional RI. Dengan sistem demikian, beberapa 

kendala yang ditemui saat ini seperti terhambatnya pekerjaan karena memakan waktu 

yang lama untuk memproses kelayakan naskah yang akan diterbitkan dan juga revisi 

yang tidak jelas batas waktunya.  

Untuk meminimalisir kendala tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

maka dibangun suatu sistem informasi penerbitan buku yang dapat membantu mengolah 

manuskrip yang akan diterbitkan, mengurangi waktu dalam proses desain sampul dan 

layout naskah, serta dapat membantu pemantauan status manuskrip yang akan 

diterbitkan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu seluruh pihak yang terlibat 

dalam setiap proses penerbitan. Fitur utama yang dibangun adalah pengecekan naskah, 

pembatasan revisi desain naskah maksimal satu kali dan peninjauan status penerbitan 

setiap saat. 

 

METODE PENELITIAN 

Berikut dideskripsikan metode pembangunan aplikasi yang digunakan dan akan 

dilakukan. Metode pembangunan aplikasi yang digunakan adalah metode prototyping. 

Metode prototyping sendiri merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak, 

yang berupa model fisik kerja sistem yang berfungsi sebagai versi awal dari sistem yang 

akan dibuat (Ogedebe & Jacob,  2012). Metode tersebut digambarkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Model prototyping (Talk, 2015) 

Tahapan dalam metode prototyping yaitu: (1) initial requirements: berupa 

wawancara antara dengan pengguna guna mendapatkan informasi mengenai sistem 

dibutuhkan pengguna; (2) design: berupa tahap pengembangan desain sistem 

berdasarkan wawancara yang telah dilakukan;  (3) prototyping: berupa pengembangan 

prototipe berdasarkan desain; (4) costumer evaluation: merupakan proses evaluasi dari 

pengguna terkait prototipe yang telah dibuat, jika prototipe disetujui oleh pengguna, 

maka lanjut ke langkah berikutnya, jika belum sesuai, maka prototipe direvisi kembali; 

(5) development: prototipe yang sudah disetujui akan diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman; (6) testing: dilakukan proses pengujian; (7) system evaluation: pengguna 

mengevaluasi apakah perangkat lunak sudah siap digunakan sesuai harapan, jika belum, 

maka pengembang akan mengulang tahap sebelumnya; (8) maintain: aplikasi digunakan 

dan dilakukan pemeliharaan sistem oleh pengembang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melalui tahapan initial requirements maka dalam tahap design dihasilkan 

sebuah desain sistem informasi penerbitan manuskrip dengan deskripsi umum sistem 

seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Pengguna yang terlibat dalam sistem ini adalah 

penulis, account executive (yang berperan juga sebagai admin), akuntan, dan tim desain. 

Sedangkan fitur-fitur utama sistem diperlihatkan pada Tabel 1. 
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Gambar 2. Deskripsi umum sistem 

Tabel 1 

Kebutuhan fungsional sistem  

Kode Kebutuhan fungsional 

F001 Penulis dapat melakukan pendaftaran 

F002 Penulis, account executive (admin), tim desain dan akuntan dapat 

melakukan login 

F003 Penulis dapat mengajukan penerbitan manuskrip 

F004 Penulis dapat mengunggah manuskrip yang akan diterbitkan 

F005 Penulis dapat melakukan negosiasi kontrak pengajuan penerbitan 

F006 Penulis dapat mengunggah dan melihat bukti pembayaran 

F007 Penulis dapat memberikan revisi desain 

F008 Penulis dapat melihat dan mengunduh invoice 

F009 Penulis, account executive (admin), tim desain dan akuntan dapat melacak 

proses pengajuan penerbitan manuskrip 

F010 Account executive (admin) dapat menerima pengajuan penerbitan 

F011 Account executive (admin) dapat memeriksa manuskrip 
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F012 Account executive (admin) dapat menentukan harga penerbitan 

F013 Account executive (admin) dapat membuat Surat Perintah Kerja (SPK) 

F014 Account executive (admin) dapat dapat memilih PIC tim desainer 

F015 Account executive (admin) dapat memeriksa desain 

F016 Account executive (admin) dapat menyetujui desain 

F017 Tim desain dapat menerima SPK 

F018 Tim desain dapat mengunggah desain sampul dan layout yang telah 

dikerjakan 

F019 Akuntan dapat mengkonfirmasi pembayaran pesanan 

F020 Akuntan dapat melihat dan mengunduh bukti bayar 

 

Dari daftar fungsi atau fitur tersebut, maka dapat diterjemahkan menjadi diagram 

use case seperti diperlihatkan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Diagram use case 
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Fitur-fitur tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah prototipe. Selanjutnya 

prototipe yang dihasilkan diberikan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik 

dalam tahap customer evaluation. Salah satu fitur utama yang ditampilkan dalam 

prototipe adalah antarmuka untuk pemeriksaan naskah, seperti diperlihatkan pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. Prototipe antarmuka pemeriksaan naskah 

 

Dari umpan balik pengguna, maka selanjutnya prototipe diperbaiki dan 

dikembangkan menjadi sistem informasi pada tahap development. Gambar 5 

memperlihatkan antarmuka pemeriksaan naskah pada halaman admin. Pada antarmuka 

tersebut, naskah yang sudah diisi oleh penulis akan di periksa oleh admin dengan 

menekan button periksa naskah.  
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Gambar 5. Antarmuka pemeriksaan naskah 

 

Selanjutnya setelah tahap development selesai dan sistem selesai dibangun, maka 

dilakukan tahap testing atau pengujian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan 

metode blackbox testing. Metode ini merupakan  pengujian fungsional yang melihat 

hasil akhir melalui data uji dari sebuah prangkat lunak (Febrian et al., 2020). 

Pengujian fungsionalitas sistem dibagi berdasarkan pengguna, yaitu pengujian 

terhadap fungsi yang dilakukan oleh penulis, fungsi yang dilakukan oleh account 

executive (admin), fungsi yang dilakukan oleh tim desain, dan fungsi yang dilakukan 

oleh akuntan. Hasil pengujian sistem untuk penulis dan account executive (admin) dapat 

dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2 

Hasil pengujian fungsi yang dilakukan oleh penulis  

No Skenario Target Hasil 

1 Register   

 a. Email belum terdaftar, 

password yang di masukkan 

kedalam sistem sesuai dengan 

Register berhasil dan masuk ke 

halaman “Login” 

Sesuai 

desain 
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No Skenario Target Hasil 

format, dan password cocok 

 b. Email sudah terdaftar Register gagal dan memunculkan 

pesan “Email sudah terdaftar” 

Sesuai 

desain 

 c. Password yang di masukkan 

kedalam sistem tidak sesuai 

dengan format 

Register gagal dan memunculkan 

pesan “Password minimal 8 

Karakter, terdiri dari huruf besar, 

huruf kecil, & angka” 

Sesuai 

desain 

 d. Password yang di masukkan 

kedalam sistem tidak cocok 

Register gagal dan memunculkan 

pesan “Password tidak cocok” 

Sesuai 

desain 

2 Login   

 a. Email dan password benar 

dan sudah terdaftar 

Login berhasil dan masuk 

kehalaman “Home” 

Sesuai 

desain 

 b. Email dan password salah  Login gagal dan memunculkan 

pesan kesalahan 

Sesuai 

desain 

 c. Email dan password belum 

terdaftar  

Login gagal dan memunculkan 

pesan kesalahan 

Sesuai 

desain 

3 Mengajukan penerbitan    

 a. Semua form pengajuan diisi Pengajuan berhasil dikirim Sesuai 

desain 

 b. Tidak mengisi atau 

melewatkan satu ataupun 

beberapa form pengajuan 

penerbitan  

Pengajuan gagal dikirim dan 

menampilkan pesan kesalahan  

Sesuai 

desain 

4 Mengunggah naskah   

 a. Mengunggah naskah yang 

akan di terbitkan sesuai dengan 

formatnya 

Naskah  berhasil dikirim Sesuai 

desain 

 b. Mengunggah naskah dengan 

format yang tidak sesuai   

Naskah  gagal dikirim, dan 

menampilkan pesan kesalahan 

Sesuai 

desain 

5 Negosiasi kontrak   
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No Skenario Target Hasil 

 a. Mengajukan pengajuan 

penerbitan  

Pengajuan diterima dan harga 

berhasil dikirm  

Sesuai 

desain 

 b. Tidak ataupun melewatkan 

satu step mengajukan 

pengajuan penerbitan 

Pengajuan ditolak dan harga gagal 

dikirim 

Sesuai 

desain 

6 Mengunggah bukti bayar    

 Membayar harga penerbitan 

sesuai dengan harga yang 

disediakan sistem 

Bukti bayar berhasil di kirim  Sesuai 

desain 

7 Revisi desain   

 a. Pembayaran divalidasi dan 

design kurang sesuai  

Revisi design di kirim Sesuai 

desain 

 b. Design sudah sesuai   Sesuai 

desain 

8 Melacak pengajuan penerbitan   

 Melihat menu status pesanan Status pengajuan ditampilkan Sesuai 

desain 

 

Tabel 3 

Hasil pengujian fungsi yang dilakukan oleh account executive (admin)  

No Skenario Target Hasil 

1 Login   

 a. Email dan password benar 

dan sudah terdaftar 

Login berhasil dan masuk 

kehalaman “Home” 

Sesuai 

desain 

 b. E-mail dan password salah  Login gagal dan memunculkan 

pesan kesalahan 

Sesuai 

desain 

2 Memeriksa naskah     

 Memeriksa semua form 

pengajuan dan memeriksa 

Jawaban berhasil dikirim Sesuai 

desain 
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No Skenario Target Hasil 

kelengkapan naskah  

3 Membuat SPK   

 Mengisi form SPK Data SPK berhasil dikirim Sesuai 

desain 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dari seluruh proses pembangunan perangkat lunak yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penerbitan manuskrip 

Polibatam Press telah berhasil dibangun dengan menggunakan metode prototyping. 

Fitur-fitur utama dalam sistem ini adalah pengecekan naskah oleh account executive, 

pembatasan revisi oleh tim desain sebanyak maksimal 1 kali, serta peninjauan status 

penerbitan setiap saat baik oleh penulis maupun tim dari Polibatam Press. Dengan 

menggunakan sistem ini maka proses penerbitan manuskrip di Polibatam Press menjadi 

standar atau seragam untuk semua manuskrip yang masuk. 

Untuk pengembangan selanjutnya maka pada sistem informasi penerbitan ini dapat 

ditambahkan fitur agar dapat memfasilitasi pengguna melakukan pembayaran secara 

langsung melalui sistem. 
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Abstract 

Mangrove is one of plant that give big impact to fix world ecology nowadays. There are 

several research that used mangrove data such as its image data or mangrove 

morphologichal’s data. Based on previous research that we held before, there are several 

weakness, such as the requirement of more data and exceeding processing time. Because of 

that, several new experiment is required using other method with low resource consumtion 

from the previous research in order to achieve optimization and low workload of 

application. Thus in this application we try to get good accuracy performance in 

classification and more accurate, low resource than before. This study aims to obtain a 

classification of three classes of mangrove sprouts, namely: Avicennia Marina, Sonneratia 

Caseolaris and Ceriops Tagal, using the Multi Layer Perceptron (MLP) method, where 

MLP is one of the methods in the field of Machine Learning and Artificial Intelligence. The 

results of this study are using the number of neurons in the hidden layer more than the 

number of neurons in the input layer resulting in an optimal accuracy value at the 1000th 

epoch with an accuracy value of 97.7% for training data, and an accuracy value of 99% for 

testing data.  

Keywords: Mangrove, Classification, Multi-Layer Perceptron, Machine Learning 

Abstrak 

Tanaman mangrove merupakan salah satu tanaman yang sangat membantu perbaikan 

ekologi dunia pada saat ini. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan data 

mangrove dari mulai data gambar sampai dengan data morfologi tanaman mangrove. 

Namun pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti,  terdapat beberapa kelemahan, 

seperti memerlukan data yang sangat banyak serta waktu pemprosesan yang cukup lama. 

Oleh karena itu, diperlukan uji coba menggunakan metode yang lebih ringan dari metode 

peneliti sebelumnya demi optimalisasi dan keringanan aplikasi. Sehingga pada penelitian 

ini diharapkan akan memberikan hasil kinerja akurasi dalam klasifikasi yang akurat, lebih 

ringan dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan klasifikasi terhadap tiga 

kelas kecambah mangrove yaitu : Avicennia Marina, Sonneratia Caseolaris dan Ceriops 

Tagal, menggunakan metode Multi Layer Perceptron (MLP), dimana MLP merupakan 

salah satu metode di bidang ilmu Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan. Hasil dari 

penelitian ini adalah menggunakan jumlah neuron pada hidden layer lebih banyak 

dibandingkan jumlah neuron pada input layer menghasilkan nilai akurasi yang optimal pada 

epoch ke-1000 dengan nilai akurasi pada data training sebesar 97,7%, dan nilai akurasi 

pada data testing sebesar 99%. 

Kata Kunci: Mangrove, Klasifikasi, Multi-Layer Perceptron, Pembelajaran Mesin. 

mailto:sharfinafaza@polmed.ac.id
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PENDAHULUAN 

Mangrove atau biasa kita sebut sebagai tanaman bakau merupakan salah satu tanaman 

habitat yang menjadi populer di zaman millennial ini. Hal ini disebabkan mangrove 

sebagai salah satu tanaman yang sangat membantu perbaikan ekologi dunia di zaman 

dengan polusi tinggi, global warming yang melanda, dan kenaikan tinggi air laut 

(Dinilhuda, Akbar, & Jumiati, 2018) .Tanaman mangrove memberikan jasa ekosistem 

yang banyak manfaat pada ekologi, sosial dan ekonomi (Sidik, Supriyanto, Krisnawati, 

& Muttaqin, 2018). Salah satu manfaat tanaman mangrove secara ekologi adalah 

meningkatkan potensi sumberdaya perikanan pantai dan laut (Burhanuddin, 2019). 

Berbagai penelitian yang menggunakan mangrove sebagai objek penelitiannya 

adalah mangrove mapping menggunakan gambar dari satelit (Chen, Liew, & Kwoh, 

2017), serta pengklasifikasian mangrove menggunakan data hiperspektral (He et al., 

2020), pada kedua penelitian tersebut masih menggunakan data gambar. Penelitian 

lainnya yang telah menggunakan metode pembelajaran mesin seperti klasifikasi daun 

menggunakan neural networks (Pacifico, Macario, & Oliveira, 2018), metode K-Nearest 

Neighbors dari gambar daun (Sahay & Chen, 2016), dan metode deep learning dalam 

pengklasifikasian mangrove (Faza, Nababan, Efendi, Basyuni, & Rahmat, 2018) yang 

merupakan penelitian dari peneliti saat ini. Deep learning disini merupakan metode 

yang cukup bagus, akan tetapi kelemahan nya adalah memerlukan sampel data yang 

sangat banyak, kemudian waktu pemprosesan yang cukup lama. Oleh karena dipandang 

perlu untuk menggunakan metode yang lebih ringan dari deep learning demi 

optimalisasi dan keringanan aplikasi sehingga peneliti melakukan penelitian ini. 

Sehingga pada penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil kinerja akurasi dalam 

klasifikasi yang akurat, lebih ringan dan efisien.  

Adapun hal-hal yang melandasi pentingnya dilakukan penelitian ini adalah yang 

pertama, masih sulitnya melakukan klasifikasi tanaman mangrove dalam bentuk 
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kecambah, lalu untuk mendapatkan solusi metode yang lebih ringan dari penelitian 

terdahulu, kemudian mencoba mendapatkan setting parameter yang tepat dengan akurasi 

yang bagus. Sedangkan landasan dimasyarakatnya tentu penelitian ini berguna untuk 

para peneliti mangrove yang jika dikembangkan menjadi penelitian terapan dengan 

melibatkan smartphone di kemudian hari akan mendapatkan hasil klasifikasi yang 

tinggi, sehingga petani dan peneliti mangrove punya aplikasi mangrove yang 

compatible, ringan dan mudah digunakan. Penelitian ini menggunakan metode Multi 

Layer Perceptron (MLP). MLP merupakan salah satu algoritma Machine Learning 

dasar yang mampu melakukan klasifikasi dengan cara melakukan pengenalan pola atau 

klasifikasi data melalui proses pembelajaran. 

METODE PENELITIAN 

Adapun alur penelitian ini secara keseluruhan digambarkan seperti berikut : 

           

Gambar 1. Arsitektur Umum  

a. Data 

Data yang digunakan adalah data tanaman kecambah mangrove yang berjumlah 

1000 data dengan 3 jenis mangrove yang diteliti yaitu Avicennia Marina, Sonneratia 

Caseolaris dan Ceriops Tagal sebagai Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3.  

b. Data Cleaning 

Data yang telah dikumpulkan (raw data) masih memiliki nilai-nilai yang tidak 

sempurna, maka dilakukan Cleaning Data terlebih dahulu guna untuk proses 
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normalisasi dan transformasi data. Setelah proses cleaning data selesai, data dibagi 2 

menjadi Data Training dan Data Testing, dengan perbandingan 90% dengan 10%.  

c. Parameter 

Parameter yang dilihat dalam penelitian ini adalah berapa jumlah neuron, jumlah 

layer (input layer, hidden layer, dan output layer), dan jumlah Epoch. Pada 

penelitian ini menggunakan 9 input neuron pada input layer, ujicoba 5 neuron dan 

10 neuron pada hidden layer, serta 3 neuron pada output layer. 

d. Multi Layer Perceptron (MLP) Model 

Multilayer Perceptron (MLP) merupakan metode ANN yang menggunakan proses 

secara feedforward dan termasuk dalam metode pembelajaran yang terawasi 

(supervised learning)(Sinaga, 2020). Jaringan MLP terdiri atas tiga lapisan yaitu 

lapisan input (input layer), lapisan tersembunyi (hidden layer), dan lapisan output 

(output layer) (Heidari, Faris, Aljarah, & Mirjalili, 2019). Pada arsitektur MLP, 

setiap node atau neuron yang ada akan terkoneksi atau terhubung dengan 

node/neuron lainnya ke lapisan selanjutnya, sehingga masing-masing neuron pada 

input layer terhubung dengan masing-masing neuron pada hidden layer, dan 

masing-masing neuron pada hidden layer terhubung dengan masing-masing neuron 

pada output layer (Aggarwal, 2018). Arsitektur Multi Layer Perceptron (MLP) pada 

uji coba penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Input 
Layer

Hidden 
Layer

Output 
Layer   

Input 
Layer

Hidden 
Layer

Output 
Layer  
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(a)      (b) 

Gambar 2. (a) Arsitektur MLP Pertama, (b) Arsitektur MLP Kedua 

e. Estabilished MLP Model 

Dari hasil proses testing akan menghasilkan nilai akurasi dari metode dan parameter 

yang diuji. Dari keseluruhan eksperimen nantinya akan menghasikan model MLP 

dengan spesifikasi parameter terbaik dalam melakukan klasifikasi jenis mangrove 

yang menghasilkan nilai akurasi yang tinggi. 

Untuk pengukuran error pada tahap training dan testing penulis menggunakan Root 

Mean Square Error (RMSE) dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan:   At = data awal (data sebenarnya)  

Ft = data akhir (data hasil estimasi)  

n = jumlah data 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pelatihan (Training) 

Didalam melakukan pelatihan, peneliti melakukan uji coba  dengan 2 skema yaitu 

dengan perbedaan jumlah neuron pada hidden layer sebagai berikut : 

1. input neuron = 9, hidden neuron = 5, output neuron = 3 

2. input neuron = 9, hidden neuron = 10, output neuron = 3 

Skema pertama yaitu melakukan kenaikan training cycle / epoch /iteration / putaran 

pelatihan dengan dengan jumlah neuron pada hidden layer lebih sedikit dibanding 

dengan jumlah neuron pada input layer. Sedangkan pada skema kedua jumlah neuron 

pada hidden layer lebih besar dibanding dengan neuron pada input layer. Pelatihan ini 

https://1.bp.blogspot.com/-AodtifmdR1U/X-NOXo0avGI/AAAAAAAACmI/_jvy7eLB72UB00dW_buPYZCa9ST2yx8XACNcBGAsYHQ/s453/rumus%2Brmse.jpg
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menggunakan fungsi aktivasi linear, dan optimisasi yang digunakan adalah scale 

conjugation.  

Hasil akurasi pelatihan yang dihasilkan pada skema pertama dan skema kedua dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.  

Hasil Akurasi Skema Pertama dan Kedua 

Skema 
Input 

Neuron 

Hidden 

Neuron 

Output 

Neuron 

Epoch / Training 

Cycle 
Akurasi 

1 9 5 3 100 83.09 % 

1 9 5 3 300 92.3 % 

1 9 5 3 500 93.2 % 

1 9 5 3 1000 92.7 % 

2 9 10 3 100 87.3 % 

2 9 10 3 300 94.43 % 

2 9 10 3 500 94.8 % 

2 9 10 3 1000 97.7 % 

 

Berdasarakan Tabel 1, Pada Skema pertama terlihat akurasi yang belum optimal, 

masih di level 93% akurasi pada 500 epoch, sedangkan pada epoch = 1000 terdapat 

penurunan. Peneliti juga melakukan testing diatas 1000 epoch dan mendapati hasil yang 

tidak lebih bagus dari 93%. Sedangkan pada Skema kedua, dapat dilihat perubahan 

akurasi yang cukup signifikan, dimulai dari 100 epoch yang menghasilkan 87,3% 

akurasi, kemudian 300 epoch yang menjadi 94,43% akurasi, kemudian 500 epoch yang 

menjadi 94,8% dan 1000 epoch yang menunjukkan akurasi yang signifikan yaitu 97.7%. 

Berdasarkan dua skema ini dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan akurasi pelatihan 

yang optimal adalah berada pada hidden neuron = 10 dengan epoch = 1000. Jika epoch 

ditingkatkan > 1000 tidak terlalu memberikan efek di dalam akurasi.  
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Grafik learning rate dari setiap epoch berdasarkan nilai Error menggunakan RMSE 

pada skema pertama dan skema kedua dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

(a)           (b) 

Gambar 3. Grafik Learning Rate (a) Skema Pertama, (b) Skema Kedua 

Dari gambar 3 diatas, pada Skema Pertama, terjadi pelandaian yang cukup drastis 

dari epoch 1-200, kemudian dari epoch 200-400 juga terjadi penurunan yang tidak 

terlalu drastis, kemudian dari epoch 500 -1000 juga terjadi penurunan bahkan menuju 

keadaan convergence. Tentu hal ini masih belum optimal. Namun,  pada Skema kedua, 

dapat disimpulkan bahwa RMSE error yang dihasilkan cukup rendah < 50, yang 

tentunya memberikan akurasi pelatihan yang cukup baik 

 

Hasil Pengujian (Testing) 

Berikut ini adalah hasil pengujian yang sudah dilakukan menggunakan model MLP 

yang sudah di training/ dilatih terlebih dahulu, pengujian menggunakan 100 data yang 

berbeda. Pada Tabel 2 dibawah ini, menunjukkan hasil akurasi pada skema pertama dan 

skema kedua, pada skema pertma akurasi meningkat jika menggunakan 5 hidden 

neuron, dimulai dari 100 epoch berada pada akurasi 90% kemudian 300 epoch 

meningkat menjadi 91%, 500 epoch menjadi 96% dan mengalami penurunan ketika 

berada pada 1000 epoch yaitu 93%. Dari MLP model kedua didapat hasil untuk 10 
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hidden neuron dengan 100 epoch dengan hasil akurasi 93%, sedangkan hasil untuk 

epoch 300 menghasilkan akurasi 97%, 500 epoch menghasilkan 98% akurasi, dan 1000 

epoch menghasilkan 99% akurasi. Berdasarkan hasil ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa klasfikasi morfologi kecambah mangrove berjalan baik terutama pada 1000 data 

dengan 10 hidden neuron dan 1000 epoch. Akan tetapi perlu juga dilakukan pengujian 

untuk data yang lebih besar dengan variasi yang lebih banyak. 

Tabel 2.  

Hasil Pengujian 

Skema 
Input 

Neuron 

Hidden 

Neuron 

Output 

Neuron 

Epoch / Training 

Cycle 
Akurasi 

1 9 5 3 100 90 % 

1 9 5 3 300 91 % 

1 9 5 3 500 96 % 

1 9 5 3 1000 93 % 

2 9 10 3 100 93% 

2 9 10 3 300 97 % 

2 9 10 3 500 98 % 

2 9 10 3 1000 99% 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil pelatihan menunjukkan jika menggunakan hidden neuron yang lebih kecil dari 

jumlah input neuron tentu tidak akan mendapatkan akurasi yang optimal, sehingga 

perlu di lakukan penambahan hidden neuron. 

2. Hasil Pengujian menunjukkan hasil akurasi yang sangat baik di posisi hidden neuron 

=10 dan epoch =1000. 

3. Pelatihan dan pengujian menggunakan hanya 1000 data, yang mana diperlukan 

epoch yang cukup besar untuk mencapai hasil yang optimal untuk melakukan 
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klasifikasi, tentunya semakin banyak data memerlukan epoch yang lebih besar, 

sehingga diperlukan metode lain yang lebih optimal dilakukan melakukan klasifikasi 

dengan epoch yang rendah.  

 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Penambahan jumlah data di penelitian selanjutnya, Penggunaan metode machine 

learning lain yang lebih efektif baik dari epoch dan parameter tuning lainnya. 

2. Perlu nya perbandingan antara MLP dengan machine learning lain seperti Evolving 

Connectionist System (ECoS) atau Evolving Classification Function (ECF).  

3. Semakin bagus pemprosesan yang dilakukan machine learning maka akan lebih 

mudah jika diintegrasikan dengan pemprosesan citra, diharapkan penelitian 

selanjutnya juga dilakukan pengukuran morfologi mangrove secara automatis 

melalui citra sehingga dapat mudah dilakukan klasifikasi dengan metode machine 

learning di penelitian ini. 
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Abstract 

In the current software development process, the build, testing, and deployment processes 

are generally carried out conventionally. The software build and testing process is carried 

out separately by the development and testing teams. After the build and testing process is 

complete, then the software is handed over to the operational team for deployment. This 

takes longer because the process is done manually repeatedly. CI/CD is a concept that is 

implemented as a process that can help application developers to combine the new code 

with the main, then make it easier to do code testing at each stage, and end with the 

deployment process. The purpose of this research is to implement and analyze the quality, 

time required, and process automation in the web application with the CI/CD method using 

Docker and Jenkins. Based on the tests carried out on web application development using 

the CodeIgniter framework in 10 deployments, they are as follows: the average time 

required by docker and jenkins to carry out the jenkins pipeline deployment process is 1 

minute 58 seconds, with a success rate of 90%, 78 bugs, and during testing only once a 

failure occurred in the deployment process. 

Keywords: Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, 

Jenkins, Docker. 

Abstrak 

Dalam proses pengembangan perangkat lunak saat ini yaitu proses build, testing, dan 

deployment pada umumnya dilakukan secara konvensional. Proses build dan testing 

perangkat lunak dilakukan secara terpisah oleh tim pengembang dan pengujian. Setelah 

proses build dan testing selesai, kemudian perangkat lunak diserahkan kepada tim 

operasional untuk melakukan deployment. Hal ini memerlukan waktu lebih lama karena 

proses tersebut dilakukan dengan cara berulang kali secara manual. CI/CD adalah konsep 

yang diimplementasikan sebagai sebuah proses yang dapat membantu pengembang aplikasi 

untuk menggabungkan kode yang baru dengan kode utama, kemudian memudahkan untuk 

melakukan serangkaian test pada setiap stage yang ada, dan diakhiri dengan proses 

deployment. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan dan menganalisa 

kualitas, waktu yang dibutuhkan, dan proses otomatisasi pada proses pengembangan 

aplikasi web dengan metode CI/CD menggunakan Docker dan Jenkins. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan pada pengembangan aplikasi web yang menggunakan framework 

CodeIgniter dalam 10 kali deployment adalah sebagai berikut: rata-rata waktu yang 
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dibutuhkan Docker dan jenkins dalam melakukan proses deployment jenkins pipeline adalah 

selama 1 menit 58 detik, dengan tingkat keberhasilan sebesar 90%, dan 78 bugs, dan selama 

melakukan pengujian hanya sekali terjadinya kegagalan dalam proses deployment. 

Kata Kunci: Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, 

Jenkins, Docker. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pengembangan perangkat lunak memiliki beberapa tahapan proses yang 

cukup penting dalam melakukan pengembangan. Tahapan tersebut disebut dengan 

System Development Life Cycle (SDLC). System Development Life Cycle (SDLC) 

merupakan siklus dalam pengembangan perangkat lunak dengan tujuan untuk membuat 

masalah diselesaikan secara efektif sehingga dapat menghasilkan perangkat lunak yang 

berkualitas dan sesuai dengan tujuan perangkat lunak tersebut. Biasanya perangkat 

lunak dikembangkan dengan cara yang konvensional. Proses build dan testing perangkat 

lunak dilakukan secara terpisah oleh tim pengembang dan pengujian. Setelah proses 

build dan testing selesai, kemudian perangkat lunak diserahkan kepada tim operasional 

untuk melakukan deployment atau merilis perangkat lunak kepada klien. Seluruh proses 

pengembangan perangkat lunak tersebut dimulai dari proses build, testing, dan 

deployment dilakukan secara berulang kali dengan cara manual. Pengembangan 

perangkat lunak dengan cara seperti itu memerlukan waktu yang lama. 

Beberapa perusahaan, baik besar maupun kecil membutuhkan produksi yang efektif 

dan efisien. Produksi perangkat lunak yang efektif dan efisien merupakan salah satu 

kunci sukses pada pengembangan perangkat lunak untuk menjangkau pelanggan. 

Metode CI/CD digunakan untuk mengatasi hal tersebut. CI/CD atau Continuous 

Integration/Continuous Deployment merupakan jembatan antara tim operasional dan tim 

pengembang dalam melakukan automasi build, testing, dan deployment aplikasi. 

Dengan adanya CI/CD, pengembang dapat melakukan proses automasi dan monitoring 

secara berkelanjutan pada pengembangan perangkat lunak. CI/CD dapat mempermudah 

pengembang dalam merilis maupun memperbarui perangkat lunak secara aman dan 

cepat secara terorganisir. 
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Pada penelitian proyek akhir ini akan mengimplementasikan proses CI/CD dalam 

pengembangan aplikasi web menggunakan Docker dan Jenkins. Docker merupakan 

perangkat lunak yang memungkinkan dalam membuat, menguji dan menerapkan 

aplikasi dengan cepat. Dengan adanya Docker, perangkat lunak disimpan dan dikemas 

ke dalam unit standar yang disebut kontainer yang memiliki seluruh hal yang diperlukan 

perangkat lunak agar dapat berfungsi. Jenkins adalah sebuah automasi server yang 

berbasis open source yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Dengan 

dukungan komunitas yang cukup besar dan jumlah plugin yang cukup banyak, Jenkins 

menjadi salah satu tools yang cukup populer untuk mengimplementasikan Continuous 

Integration dan Continuous Deployment atau biasa yang disebut CI/CD. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibuat suatu sistem CI/CD yang digunakan 

untuk pengembangan aplikasi web menggunakan Docker dan Jenkins. Sistem ini dibuat 

dengan tujuan untuk menganalisa kualitas, waktu yang dibutuhkan, dan proses 

otomatisasi pada proses pengembangan aplikasi web mulai dari build, testing, dan 

deploy dengan metode CI/CD menggunakan Docker dan Jenkins. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Studi Literatur 

Kumpulan referensi dalam penelitian ini berasal dari membaca, mempelajari literatur 

penelitian sejenis yang memiliki permasalahan terkait, menganalisa buku, artikel, jurnal 

yang berkaitan dengan penelitian, dan literatur mengenai Ubuntu, Version Control 

System (VCS), Git, Jenkins, Continuous Integration/Continuous Delivery, Virtualisasi. 

Container, dan Docker. 

2) Perancangan dan Desain 

Perancangan dan desain terdiri dari rancangan infrastruktur jaringan seperti 

development dan production server, alur kerja CI/CD menggunakan Docker dan 
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Jenkins, alur penelitian, dan metode pengujian. Aplikasi web yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebuah web yang dikembangkan dengan menggunakan framework 

codeigniter 

3) Implementasi 

Pada tahap implementasi akan mengimplementasikan proses otomatisasi pada 

CI/CD dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Docker dan Jenkins 

berdasarkan perancangan dan desain yang telah dibuat. 

4) Pengujian 

Pada tahap pengujian dilakukan pengujian dengan cara menguji kinerja jenkins 

berdasarkan kualitas, waktu yang dibutuhkan, dan proses otomatisasi dalam 

pengembang aplikasi web dengan mengimplementasikan CI/CD menggunakan Docker 

dan Jenkins. 

5) Analisis dan Evaluasi 

Setelah tahap pengujian, data terkumpul akan dianalisis kualitas, waktu yang 

dibutuhkan, dan proses otomatisasi pada proses pengembangan aplikasi web mulai dari 

build, testing, dan deploy dengan metode CI/CD menggunakan Docker dan Jenkins. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan infrastruktur jaringan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

seperti Gambar 1. 
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Gambar 44. Infrastruktur jaringan 

Berdasarkan Gambar 1., developer mengakses development server yang 

menggunakan virtual ubuntu yang berisi kontainer jenkins yang dijalankan melalui 

docker. Rancangan infrastruktur memiliki 3 server yaitu server version control, 

development server, dan production server. perancangan infrastruktur jaringan 

menggunakan Git sebagai version control, Jenkins sebagai server development dan 

automation server untuk melakukan seluruh tugas dalam tahap pengembangan seperti 

proses build dan testing secara otomatis sebelum aplikasi dimasukkan ke dalam 

kontainer menggunakan docker dan di-deploy ke production server. 

Pengerjaan penelitian ini diawali dengan merancang desain dan infrastruktur yang 

akan dibangun. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah menginstal sistem operasi 

Ubuntu 20.04 LTS, dan docker.  

Setelah membangun infrastruktur, maka dari rancangan tersebut akan 

diimplementasikan yaitu melakukan instalasi Git, Jenkins, dan Docker. Setelah instalasi 

perangkat lunak, akan membuat job di Jenkins untuk melakukan proses fetch dari git 

repository menuju Jenkins. Kemudian, melakukan proses build dan testing aplikasi web 

sebelum dimasukkan ke dalam kontainer menggunakan docker dan di-deploy ke 

production server. 
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Pada penelitian ini menggunakan aplikasi web bernama Elaeis untuk pengujian 

CI/CD dengan docker dan jenkins. Elaeis merupakan website yang dikembangkan 

dengan menggunakan framework codeigniter. Web yang digunakan pada penelitian ini 

disimpan pada private repository dengan menggunakan Github. Gambar 2 merupakan 

halaman utama dari website Elaeis. 

 

Gambar 45. Halaman utama Elaeis 

Pengujian dilakukan dengan menjalankan proses deployment pada saat 

pengembangan aplikasi web dengan menggunakan jenkins yang secara otomatis 

menjalankan proses pengembangan seperti test, build, dan deploy. Deployment yang 

dilakukan sampai aplikasi web selesai dikembangkan berjumlah 10 kali deployment. 

Beberapa hal yang diuji pada proyek akhir ini berdasarkan waktu yang dibutuhkan dan 

kualitas dari proses CI/CD yang dimana adalah sebagai berikut: deployment time, test 

pass rate,dan number of bugs. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan pada 

penelitian ini adalah mengimplementasikan metode CI/CD pada pengembangan aplikasi 

web menggunakan docker dan jenkins seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian CI/CD Menggunakan Docker dan Jenkins 

Job Build Number Job Build Time Bugs Status 
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1 2 min 21 sec 41 Fail 

2 3 min 42 sec 0 Pass 

3 3 min 20 sec 1 Pass 

4 1 min 29 sec 0 Pass 

5 1 min 28 sec 3 Pass 

6 1 min 30 sec 0 Pass 

7 1 min 25 sec 7 Pass 

8 1 min 34 sec 10 Pass 

9 1 min 33 sec 9 Pass 

10 1 min 22 sec 7 Pass 

A. Time-based Metrics 

Metrik ini mengukur waktu yang dibutuhkan jenkins melakukan seluruh proses 

pipeline seperti testing, build, dan deployment pada pengembangan aplikasi web. 

⚫ Deployment Time 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata waktu yang dibutuhkan jenkins dalam menyelesaikan 

proses CI/CD pada aplikasi web adalah selama 118 detik atau 1 menit 58 detik. Tercatat 

waktu terlama pada proses pengujian adalah pada pengujian kedua dengan waktu 222 

detik atau 3 menit 43 detik. Hal yang menyebabkan pengujian kedua menghabiskan 

waktu yang lebih lama daripada pengujian pertama adalah karena terjadinya kegagalan 

pada deployment pertama. Waktu terkecil yang tercatat pada pengujian adalah pada 

pengujian ke-10 yaitu selama 82 detik atau 1 menit 22 detik. 

Pada saat melakukan pengujian deployment time, ditemukan beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan jenkins dalam menjalankan proses CI/CD 

pada aplikasi web adalah sebagai berikut: kecepatan internet yang digunakan jenkins 

karena CI/CD dengan menggunakan docker dan jenkins terdapat proses pulling dan 

pushing docker image dari docker registry; jumlah  dan ukuran kapasitas docker image; 

dan kode baru yang di-commit dan push ke repository. 
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B. Quality Metrics 

Mengukur metrik kualitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

implementasi CI/CD. Adapun pengukuran untuk metrik kualitas yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

⚫ Test Pass Rate 

Berdasarkan Tabel 1, tingkat keberhasilan jenkins dalam melakukan proses CI/CD 

dalam 10 kali deployment adalah sebesar 90%. Hasil ini didapatkan dari jumlah 

deployment yang berhasil yaitu sebanyak 9 kali dan dibagi dengan total deployment 

yang dijalankan yaitu 10 kali. Hal ini membuktikan bahwa docker dan jenkins dapat 

menjalankan proses CI/CD dengan baik. 
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Number of Bugs 

Berdasarkan Tabel 1, jenkins mencatat jumlah bugs yang terdeteksi pada tahap 

pengembangan aplikasi web dengan total 78 bugs dari seluruh pengujian CI/CD. Total 

bugs terbanyak terdapat pada pengujian pertama yaitu dengan total 41 bugs. Hal ini 

yang menyebabkan terjadinya kegagalan deployment pada pengujian pertama. 

Kegagalan tersebut terjadi karena deployment aplikasi tidak dapat melewati salah satu 

tahap dari CI/CD yaitu tes dan analisis kode program. Pada pengujian kedua, keempat, 

dan keenam tidak ditemukan adanya bugs. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang didapatkan terhadap data 

pengujian adalah sebagai berikut: Jenkins dan Docker dapat digunakan dengan baik 

pada pengembangan aplikasi web. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada 

pengembangan aplikasi web yang menggunakan framework CodeIgniter dengan metode 

CI/CD dalam 10 kali deployment adalah sebagai berikut: rata-rata waktu yang 

dibutuhkan jenkins dalam melakukan proses deployment jenkins pipeline adalah selama 

1 menit 58 detik, tingkat keberhasilan jenkins dalam melakukan proses deployment 

adalah sebesar 90%, dan jenkins mendeteksi adanya bugs dengan total 78 bugs dalam 

proses deployment pada proses CI/CD dengan menggunakan docker dan jenkins. 

Adapun saran yang dapat digunakan untuk pengembangan pada penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: Memanfaatkan layanan berbasis cloud seperti AWS, 

Google Cloud atau Microsoft Azure sebagai development server yang dapat 

menjalankan jenkins beserta proses CI/CD dengan bandwidth yang lebih besar dan 

kecepatan baca file yang lebih cepat dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dari 

metode CI/CD dan membandingkan kinerja jenkins dengan tools CI/CD lainnya. 
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Abstract 

Multiple intelligences (MI) was developed by Howard Gardner, a developmental psychologist and 

professor of Harvard University, United States. His theory of Multiple Intelligences (MI) was 

published in 1993. Gardner believes that as his name implies, multiple intelligences, human 

cognitive competencies are better described in terms of multiple intelligences such as abilities, 

talents, or mental skills, which are called intelligences. Everyone has their own abilities and has a 

certain level in each of these intelligences. From this research resulted in a web-based application 

that can identify the type of personality and suggestions for each personality then interesting info 

about each personality. Built using the Laravel framework, PHP and MYSQL programming 

languages, and using the prototyping method in two iteration, to make the requirements of user for 

the system can be fulfilled. The results of usability testing through 30 respondents stated that the 

system was very feasible to use, then using a validation test the results obtained on the system and 

manual calculations obtained accurate results from the ten samples used and finally the results of 

the user acceptance test, it was found that all functional systems were running according to which 

are expected. 

Keywords: Laravel, Multiple Intelligence, Personality, PHP, Web. 

Abstrak 

Multiple Intelligences (MI) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan 

majemuk atau kecerdasan ganda dikembangkan oleh Howard Gardner, ahli psikologi 

perkembangan dan guru besar pendidikan pada Graduate School of Education, Harvard University, 

Amerika Serikat. Teorinya tentang Multiple Intelligences (MI) dipublikasikan pada tahun 1993. 

Gardner percaya bahwa sesuai dengan namanya yaitu kecerdasan majemuk, kompetensi kognitif 

manusia lebih baik dijelaskan dalam beberapa kecerdasan seperti kemampuan, bakat, atau 

keterampilan mental, yang disebut dengan kecerdasan. Setiap orang memiliki kemampuannya 

masing-masing dan memiliki kadar tertentu di masing-masing kecerdasan tersebut. Dari penelitian 

ini menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat mengidentifikasi jenis kepribadian dan 

saran untuk masing-masing kepribadian lalu info menarik tentang masing-masing kepribadian. Di 

bangun menggunakan framework laravel, Bahasa pemrograman php dan MYSQL, dan 

menggunakan metode pengembangan prototyping sebanyak dua kali putaran, sehingga kebutuhan 

dari user terhadap sistem dapat terpenuhi dengan maksimal. Hasil pengujian usability melalui 30 

responden dinyatakan sistem tersebut sangat layak digunakan, lalu menggunakan tes validasi hasil 

yang didapat pada sistem dan perhitungan manual didapatkan hasil yang telah akurat dari sepuluh 
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sample yang digunakan dan terakhir hasil pengujian user acceptence test,  didapatkan seluruh 

fungsional sistem telah berjalan sesuai yang di harapkan. 

 

Kata kunci: Kepribadian, Laravel, Multiple Intelligence, PHP, Web. 

PENDAHULUAN 

Multiple Intelligences (MI) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 

kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda dikembangkan pertama kali oleh Howard 

Gardner, ahli psikologi perkembangan dan guru besar pendidikan pada Graduate School 

of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Teorinya tentang Multiple 

Intelligences dipublikasikan pada tahun 1993.  

Howard Gardner (1993: 6) percaya bahwa sesuai dengan namanya yaitu kecerdasan 

majemuk, kompetensi kognitif manusia lebih baik dijelaskan dalam beberapa 

kecerdasan seperti kemampuan, bakat, atau keterampilan mental, yang disebut dengan 

kecerdasan. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dan memiliki kadar 

tertentu di masing-masing kecerdasan tersebut. 

Sebelum muncul teori Multiple Intelligence, orang-orang sudah tidak asing dengan 

istilah “cerdas” atau ”pintar”,  yaitu orang yang dianggap cerdas seperti Thomas 

Jefferson, Jane Austen, Frederick Douglass, atau Mahatma Gandhi semuanya disebut 

pintar. Hal tersebut sudah biasa dan orang pada saat itu tidak ada yang menentang atau 

menanyakan apa arti “pintar” sebenarnya. Sekitar seabad yang lalu, para psikolog 

melakukan upaya pertama untuk mendefinisikan kecerdasan secara teknis dan 

merancang tes yang akan mengukurnya namun banyak yang terjadi seperti banya 

penyalahgunaan test IQ tersebut. Gardner berhasil mendobrak dominasi teori dan tes IQ 

yang sejak 1905 banyak digunakan oleh para pakar psikolog di dunia. Kecerdasan 

menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan, dengan proses kelengkapannya, 

yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia tersebut (Howard 

Gardner, 1983).  
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Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki jenis kecerdasan 

tertentu, seperti kecerdasan linguistik, akan menunjukkan kemampuan tersebut dalam 

setiap aspek kehidupannya. lalu lebih lanjutnya dinyatakan bahwa setiap orang memiliki 

bermacam jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda.  

Kecerdasan-kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri. Adanya ciri-ciri 

pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, 

kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu 

atau lebih aktivitas. Dalam kasus khusus, ditengarai adanya individu savant, yakni orang 

yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi pada satu jenis kecerdasan, namun 

rendah dalam kecerdasan yang lain. 

Untuk mengetahui kecenderungan dari kecerdasan seseorang, biasanya mereka akan 

menemui pakar seperti psikolog dan dalam hal ini memerlukan biaya yang cukup mahal, 

menurut artikel yang di muat di alodokter, biaya yang dikeluarkan adalah 100 – 350 ribu 

rupiah serta uang tambahan untuk berjaga. Hasil yang  keluar pun memerlukan waktu 

yang lama. Namun hal tersebut sudah terselesaikan dengan banyaknya website yang 

menyediakan layanan test MI secara gratis diantaranya https://personalitymax.com dan 

https://www.literacynet.org. Akan tetapi kebanyakan website tersebut masih belum 

menggunakan bahasa Indonesia, sehingga aplikasi berbasis web ini masih dapat menjadi 

alternatif untuk masyarakat di Indonesia. Sistem akan dibangun menggunakan metode 

Prototyping. Tujuan digunakan metode prototype dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran sistem yang diperoleh dari pengguna terlebih dahulu, kemudian 

akan dievaluasi oleh pengguna sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan 

sistem 

Berdasarkan alasan tersebut penulis memutuskan untuk membuat suatu aplikasi 

berbasis web di bidang psikologi, khususnya pada sub bidang kepribadian. Sistem ini 

sekiranya dapat digunakan sebagai penunjang dalam bidang ilmu psikologi dan dapat 

Untuk merealisasikan hal tersebut, penulis memberi judul penulisan laporan ini dengan 

“Aplikasi Uji Kepribadian Berdasarkan Multiple Intelligences Berbasis Web” 
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METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1) Sudi Literatur 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku jurnal, dan paper 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan proyek akhir 

ini.Studi literatur  

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pakar untuk mendapatkan data. 

3) Perancangan 

Meliputi perancangan use case diagram, activity diagram, dan entity relational 

diagram. 

4) Implementasi 

Sistem berbasis website menggunakan Framework laravel dan  Bahasa 

pemrograman PHP dan database server MySQL. 

5) Pengujian 

Pengujian dilakukan menggunakan performance efficiency, UAT dan Usability testing. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

O. Arsitektur Sistem  

Sistem ini dibangun dengan aplikasi  berbasis web menggunakan data yang 

diperoleh dari seorang pakar. Aktivitas sistem dimulai dari user membuka web dan 

beralih ke menu mulai test, lalu user akan menjawab beberapa pertanyaan dari web 

tersebut pertanyaan diperoleh dari database pertanyaan, setelah mengisi semua 

pertanyaan maka sistem akan mengakumulasi hasil lalu memberikan kesimpulan berupa 
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persentase yang didapatkan pada setiap kecerdasan yang ada. Adapun arsitektur dari 

sistem ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1.  Cara kerja dan Arsitektur Sistem 

P. Perancangan Metodologi Prototyping 

Dengan menggunakan Metodologi prototyping, tahapan yang dilakukan akan 

bersifat kontinyu dan berulang hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan user 

butuhkan, dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer), perancangan dan 

membangun prototype (build/revise mockup), dan evaluasi prototype (customer test 

drives mockup). Apabila ada perubahan, tahap-tahap tersebut akan diulang hingga hasil 

yang diharapkan tercapai. 

1.13 Pengumpulan Kebutuhan (listen to customer) 

Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. Pada tahap wawancara nantinya akan diketahui kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. 

Tabel 1 

Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan  

Pertanyaan 
Bunga Soraya Apefha, S. Psi., M. Psi., 

Psikolog. 

Bagaimana tampilan 

untuk sistem uji 

Tampilan untuk sistem ini seperti pada website uji kecerdasan 

pada umunya, yang nanti ada artikel info seputar kecerdasan, 
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Pertanyaan 
Bunga Soraya Apefha, S. Psi., M. Psi., 

Psikolog. 

kecerdasan nanti? lalu tes kecerdasan. 

Siapa yang menjadi 

pengguna untuk 

sistem uji 

kecerdasan? 

Yang menjadi pengguna sistem uji kecerdasan yaitu 

mahasiswa, siswa ataupun orang-orang yang ingin mengetahui 

tipe kecerdasannya 

Menu apa saja yang 

ada di dalam sistem 

uji kecerdasan? 

Pengguna Menu 

pengunjung 

Info kecerdasan 

Tes kecerdasan 

Tentang kami 

admin 

data pengunjung 

daftar info kecerdasan 

daftar pertanyaan 

Fitur apa saja yang 

dibutuhkan dari 

sistem uji 

kecerdasan?  

Pengguna Fitur 

pengunjung 

Login sistem 

Melakukan tes kecerdasan 

Melihat hasil tes 

Cetak hasil tes 

Admin 

Login sistem 

Kelola daftar info kecerdasan 

Kelola daftar pertanyaan 

Melihat daftar pengunjung 

 

1.14 Merancang dan Membuat Prototipe  

Perancangan dan membangun prototype merupakan proses kedua dalam metodologi 

prototyping, perancangan prototype dilakukan untuk mendesain tampilan berupa 
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mockup dari sistem berdasarkan hasil wawancara kebutuhan user yaitu seorang pakar. 

Pada perancangan prototype akan berfokus pada desain tampilan, input, dan output 

sistem berdasarkan kebutuhan user. Berikut merupakan perancangan yang sudah 

berbentuk interface yang diberikan kepada user. 

1) Rancangan Tampilan Login 

Tampilan ini merupakan tampilan awal pada website, untuk memulai test 

kecerdasan harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. 

Jika tidak ada, maka harus buat akun baru Adapun Rancangan Tampilan Login dari 

Aplikasi berbasis web uji kecerdasan ini dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Rancangan Tampilan Login 

2) Rancangan Tampilan Info Kecerdasan 

Pada Halaman ini akan menampilkan info seputar kecerdasarkan berdasarkan 

Multiple Intelligence .Adapun Rancangan Tampilan Info Kecerdasan dari Aplikasi 

berbasis web uji kecerdasan ini dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Rancangan Tampilan Info Kecerdasan 
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3) Rancangan Tampilan Pilih Pertanyaan 

Tampilan ini merupakan tampilan untuk daftar pertanyan. Pengguna akan memilih 

jawaban dari pertanyaan tersebut sesuai kemampuan dan fakta dari pengguna tersebut. 

Berikut rancangan tampilannya dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Rancangan Tampilan Pilih Pertanyaan 

4) Rancangan Tampilan Hasil 

Pada tampilan ini akan menampilkan hasil dari diagnosis sistem setelah perhitungan 

yang telah dilakukan berdasarkan jawaban dari pengguna. Berikut rancangan 

tampilannya dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Rancangan Tampilan Hasil 

1.15 Uji Coba 

Proses terakhir dalam metodologi prototyping yaitu evaluasi prototype, pada proses 

ini hasil dari perancangan setiap prototype sistem akan dievaluasi user. Nantinya user 
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akan memberikan pendapat apakah prototype yang dibangun sudah sesuai antara 

kebutuhan dengan desain tampilan. 

Apabila dari hasil evaluasi prototype pertama ada beberapa tambahan atau belum 

sesuai, maka dilanjutkan dengan prototype kedua. User akan kembali melakukan 

evaluasi terhadap prototype kedua. Metodologi prototyping dinyatakan selesai apabila 

semua proses sudah sesuai dengan kebutuhan user.  

A. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman. 

13) Halalaman Login 

Berikut tampilan login untuk bisa menggunakan web sistem uji kecerdasan manusia. 

Halaman Login dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Login 

 

1) Halalaman Info kecerdasan 

Pada sistem in terdapat halaman Info Kecerdasan yang merupakan halaman yang 

berisi info kecerdasan yang menjelaskan masing-masing dari jenis kecerdasan oleh 

Howard Gardner. Halaman Info kecerdasan dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Halaman Info kecerdasan 

 

2) Halalaman Test kecerdasan 

Pada sistem in terdapat halaman Test Kecerdasan yang merupakan halaman yang 

berisi pertanyaan dan jawaban yang akan dipilih oleh pengunjung yang ingint tes 

kecerdasan. Halaman Test kecerdasan dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Halaman Test Kecerdasan 

 

3) Halaman Hasil Test 

Pada sistem in terdapat halaman Hasil Test yang merupakan halaman yang berisi 

hasil test yang telah di lakukan, pada halaman ini akan tampil informasi seperti grafik 

dan table penjelasan mengenai tipe kecerdasan yaitu delapan tipe kecerdasan menururt 

Howard Gardner. yang diperoleh pengguna yang telah melakukan test kecerdasan. 

Halaman Hasil Test dapat dilihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Halaman Hasil Test 

 

B. Hasil Pengujian  

3. Validasi Pakar 

Sistem ini telah divalidasi oleh seorang pakar yang bernama Bunga Soraya Apefha, 

S. Psi., M. Psi., Psikolog. yang bekerja di ptpn v bagian SDM. Yang menyatakan bahwa 

sistem ini telah mampu menentukan tipe kecerdasan seseorang berdasarkan teori 

Howard Gardner dengan menggunakan perhitungan indicator oleh The Roger. Berikut 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan. 

linguistik 21 60 %

Musik 29 83 %

Logika matematika 22 63 %

Spasial 20 57 %

Kinestetik 23 66 %

Intrapersonal 26 74 %

Interpersonal 22 63 %

Naturalistik 25 71 %

Kecerdasan Skor Perhitungan(Kecerdasan/35*100)

 

Gambar 10. Halaman Hasil Test 1 

Hasil perhitungan pada tabel sama dengan hasil yang dikeluarkan sistem. 

 

linguistik 29 83 %

Musik 15 43 %

Logika matematika 30 86 %

Spasial 20 57 %

Kinestetik 25 71 %

Intrapersonal 30 86 %

Interpersonal 24 69 %

Naturalistik 25 71 %

Kecerdasan Skor Perhitungan(Kecerdasan/35*100)

 

Gambar 10. Halaman Hasil Test 2 
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Hasil perhitungan pada tabel sama dengan hasil yang dikeluarkan sistem. 

 

4. Pengujian Usabilibty Testing 

Tabel 2 

Persentase rekapitulasi kuesioner 

Persentase rekapitulasi kuesioner 

No Butir Kriteria  Persentase Keterangan 

Usefulness 

1 Pengoperasian website mudah dipelajari  91% Sangat  

Setuju 

2 Saya merasa nyaman menggunakan website ini. 89% Sangat 

Setuju 

3 Website ini sangat mudah di pelajari bagi pemula.  93% Sangat 

Setuju 

4 Website ini sesuai dengan kebutuhan untuk tes uji 

kecerdasan 

85% Sangat 

Setuju 

5 sistem ini dapat membantu dalam menentukan 

kecerdasan seseorang 

85% Sangat 

Setuju 

Ease of Use 

6 Website ini memiliki tingkat kehandalan yang 

tinggi.  

83% Sangat 

Setuju 

7 Struktur navigasi mudah diingat. 93% Sangat 

Setuju 

8 Informasi yang di sediakan website ini sangat jelas.  91% Sangat 

Setuju 

9 Tidak ada kesulitan dalam menggunakan website 

ini 

93% Sangat 

Setuju 

10 Informasi yang di berikan oleh website ini mudah 

dipahami.  

91% Sangat 

Setuju 

11 Saya dapat menggunakan website ini tanpa panduan 

tertulis.  

89% Sangat 

Setuju 
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12 Baik pengguna yang sesekali menggunakan dan 

pengguna yang biasa menggunakan akan menyukai 

website ini.  

83% Sangat 

Setuju 

13 Ketika saya berpindah halaman, website ini 

merespon dengan cepat 

91% Sangat 

Setuju 

14 Saya suka menggunakan tampilan website semacam 

ini. 

85% Sangat 

Setuju 

Ease of Learning 

15 Teks pada website ini dapat dibaca dengan jelas 

disetiap halaman.  

93% Sangat 

Setuju 

16 Saya belajar menggunakan website ini dengan 

cepat. 

91% Sangat 

Setuju 

17 Tombol navigasi konsisten diseluruh isi program.  91% Sangat 

Setuju 

18 Saya mudah untuk belajar menggunakan website 

ini.  

91% Sangat 

Setuju 

Satisfaction 

19 Saya dengan cepat menjadi terbiasa menggunakan 

website ini 

91% Sangat 

Setuju 

20 Website ini bekerja sesuai dengan saya harapkan.  88% Sangat 

Setuju 

21 Website ini memiliki tampilan yang sanga tbagus.  83% Sangat 

Setuju 

22 Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan 

kinerja website tersebut  

87% Sangat 

Setuju 

Pengujian usability menggunakan USE Questionnaire oleh Arnold M. Lund 

(2001) .Terdapat empat kriteria dalam USE Questionnaire yaitu usefullness, ease of use, 

ease of learning, dan satisfaction. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner terhadap 30 

responden, didapatkan 89% responden sangat setuju bahwa sistem bermanfaat atau 

usefulness, kemudian 89% responden sangat setuju bahwa sistem mudah untuk 

digunakan atau ease of use, kemudian 92% responden sangat setuju bahwa sistem 
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mudah dipelajari atau ease of learning, dan 87% responden sangat setuju bahwa sistem 

yang dihasilkan sesuai yang diinginkan atau satisfaction.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

3. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang didapat sistem yang 

dibangun adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil pengembangan sistem menggunakan metode prototyping, 

pihak pengembang dan pihak pengguna sistem, menyatakan telah menerima dan 

sepakat menggunakan prototype akhir yaitu prototype ke 2 yang digunakan pada 

sistem Uji Kecerdasan berdasarkan teori Multiple Intelligences. 

2) Berdasarkan hasil pengujian kualitas sistem pada aspek performance efficiency 

dan usability. Dapat disimpulkan seluruh aspek telah memenuhi standar 

pengujian kualitas. 

3) Dengan menggunakan teori Multiple Intelligences oleh Howard Gardner dan 

menggunakan perhitungan The Indicator oleh The Roger website ini telah 

mampu untuk menentukan tipe kecerdasan seseorangdibangun. 

 

4. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai 

catatan pengembangan pada penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan satu tipe 

kecerdasan yang ada pada teori Multiple Intelligence dan menggunakan 

perhitungan selain The Indicator oleh The Roger 

2) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan fitur membagikan hasil 

yang lansung bisa dipublikasikan di media social 

3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah fitur histori agar bisa 

melihat kembali hasil test yang telah dilakukan. 
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Abstract 

Bakti Timah Karimun hospital is one of the private hospitals engaged in health services to 

the community. Currently, Bakti Timah Karimun Hospital has not implemented and utilized 

the existence of integrated information technology to support daily work activities so that 

most of the operational activities of health services are still carried out manually. Along 

with hospital operational activities, there are many obstacles that cause problems that 

interfere with daily activities. Because some activities are still done manually, it 

automatically makes it difficult and slows down hospital staff to serve patients. From these 

problems we need a system that can assist officers in providing services to patients. This 

study presents a Website-Based Service Information System that was built using PHP 

(Pearl Hypertext Processor) as the programming language and MySQL as the database. 

The system was built using the prototyping method and the CI framework. The system 

development was carried out for 5 months with 3 iterations. With this system, it is hoped 

that it can help overcome problems in providing service information to patients at the Bakti 

Timah Karimun Hospital. Based on blackbox testing, the results showed that the whole 

system was running correctly an in accordance with the expected system. Then based on 

usability testing, the results obtained are 92.3% users strongly agree that the system is easy 

to use. 

 

Keywords: Service Information System, Prototyping, Web, PHP, MySQL 

 

Abstrak 

Rumah Sakit Bakti Timah Karimun merupakan salah satu rumah sakit swasta yang 

bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini, Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun belum menerapkan dan memanfaatkan keberadaan teknologi 

informasi terintegrasi guna mendukung aktivitas kerja sehari-hari sehingga sebagian besar 

aktivitas operasional pelayanan kesehatan masih dilakukan secara manual. Seiring dengan 

kegiatan operasional rumah sakit, dijumpai banyak sekali kendala yang menimbulkan 

permasalahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena sebagian aktivitas masih 

dilakukan secara manual, otomatis mempersulit dan memperlambat petugas rumah sakit 

untuk melayani pasien. Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem yang dapat 

membantu petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Penelitian ini menyajikan 

sebuah Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Website yang dibangun menggunakan PHP 

(Pearl Hypertext Processor) sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis 
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datanya. Sistem dibangun menggunakan metode prototyping dan framework CI. 

Pembangunan sistem dilaksanakan selama 5 bulan dengan 3 kali iterasi. Dengan adanya 

sistem ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dalam memberikan 

informasi pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Berdasarkan 

pengujian blackbox diperoleh hasil bahwa keseluruhan sistem berjalan dengan benar dan 

sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Kemudian berdasarkan pengujian usability, 

diperoleh hasil 92.3% pengguna sangat setuju sistem mudah digunakan.  

 

Kata kunci: Sistem Informasi Pelayanan, Prototype, Web, PHP, MySQL 

 

PENDAHULUAN 

Rumah Sakit Bakti Timah Karimun merupakan rumah sakit swasta yang 

menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien yang berada di 

Kabupaten Karimun. Dalam pengelolaannya, Rumah Sakit Bakti Timah Karimun terdiri 

dari pelayanan rekam medis, rawat inap, rawat jalan dan logistik farmasi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Bakti Timah Karimun, saat ini dalam 

pengelolaannya belum menerapkan teknologi informasi secara efektif dalam 

memberikan pelayanan. Sehingga pengelolaan datanya dilakukan secara manual karena 

tidak adanya sistem yang mampu mengukur valid nya data. Pada Rumah Sakit Bakti 

Timah Karimun terdapat beberapa permasalahan yang seringkali dijumpai dalam 

pemberian pelayanan kepada pasien. Permasalahan pertama adalah pada saat pencatatan 

rekam medis pasien yang masih dilakukan secara manual. Risiko yang dihadapi adalah 

kesalahan dalam pengolahan data dan ketidakpastian saat perekaman data.  

Permasalahan kedua terdapat pada bagian pelayanan poli. Data pemeriksaan 

kesehatan pasien dicatat secara manual yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam 

penulisan laporan dan lamanya prosedur pendaftaran sehingga menyebabkan lebih 

banyak waktu yang diperlukan untuk pencatatan data pasien. Permasalahan ketiga 

adalah ketidaksesuaian pencatatan stok obat pada laporan yang ada dengan jumlah stok 

yang tersedia. Hal ini sering kali dijumpai karena pencatatan stok obat yang masuk dan 

keluar masih dilakukan secara manual. Akibatnya, kepala farmasi atau apoteker 
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kesulitan untuk memastikan jumlah ketersediaan obat dan sulit untuk melakukan 

perencanaan pengadaan karena data yang ada tidak akurat.  
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Berdasarkan uraian di atas, guna membantu petugas kesehatan pada Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun dalam memberikan pelayanan yang maksimal, maka 

dikembangkanlah sistem informasi pelayanan yang dapat membantu petugas kesehatan 

untuk memberikan pelayanan secara terkomputerisasi menggunakan metode 

prototyping. Pengembangan menggunakan metode prototype dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran sistem yang diperoleh dari pengguna terlebih dahulu, kemudian 

akan dievaluasi oleh pengguna sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan 

sistem. Sistem ini diharapkan dapat membantu petugas kesehatan pada Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun untuk melakukan perekaman data pelayanan secara digital 

sehingga mampu memberikan informasi pelayanan yang lebih efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Prototype  

Prototype merupakan metode pengembangan sistem yang dibuat secara terstruktur 

dan memiliki beberapa tahap, hingga perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan pengguna. Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan 

pengguna. Pada identifikasi pengguna yang dilakukan adalah menyusun pertanyaan 

wawancara, mengidentifikasi subjek wawancara dan mengumpulkan hasil wawancara. 

Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk 

pembangunan sistem. Setelah kebutuhan sistem diperoleh, tahap selanjutnya adalah 

perancangan dan pembangunan. Perancangan yang dibangun berupa prototyping yang 

mengidentifikasi semua kebutuhan pengguna. Setelah perancangan disepakati, sistem 

akan diimplementasikan dan dievaluasi oleh pengguna. Evaluasi sistem dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Jika terjadi perubahan, maka tahapan prototype diulang hingga diperoleh sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

1. Pengumpulan Informasi Kebutuhan Sistem 

Tahap ini dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi 

kebutuhan pengguna. Wawancara dilakukan dengan Bapak Eggy Febriano, S.S.T. 
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selaku kepala Unit Electronic Data Processing di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun 

pada tanggal 20 Desember 2020. Kegiatan dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan identifikasi pengguna sistem, informasi fitur yang 

dibutuhkan pada sistem, informasi desain sistem yang diinginkan dan informasi 

tambahan atau masukan kepada peneliti dalam membangun sistem.  

Hasil wawancara yang diperoleh adalah pengguna sistem pelayanan yang dibangun 

terdiri dari rekam medis, poli, rawat inap dan logistik farmasi. Desain tampilan sistem 

menggunakan template dari Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Menu dan fitur dari 

sistem yang dibangun dapat melakukan pencatatan data pelayanan secara digital 

sehingga mampu menghasilkan laporan pencatatan data pelayanan pada Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun.  

2. Desain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap kedua dari implementasi penggunaan metode 

prototype. Rancangan sistem dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem 

yang dibangun dan terdiri dari identifikasi pengguna sistem, rancangan use case 

diagram dan rancangan antarmuka sistem. 

Tabel 1 

Identifikasi Pengguna Sistem 

Pengguna Keterangan  

Rekam Medis Mengelola data pasien, kunjungan pasien, dan mengunduh laporan 

rekam medis  

Poli Mengelola data pasien rawat jalan, menambahkan resep obat, 

mengelola antrian poli dan mengunduh laporan 

Rawat Inap Mengelola data pasien rawat inap, menambahkan tindakan obat, 

mengunduh laporan rawat inap 

Logistik Farmasi Mengelola data obat logistik, permintaan obat dan mengunduh laporan 

logistik farmasi 

3. Evaluasi Sistem 
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Tahap ini dilakukan dengan mengecek keseluruhan fungsi sistem untuk mengetahui 

apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Tahapan 

prototype yaitu desain dan evaluasi sistem akan terus mengalami pengulangan atau 

iterasi apabila terjadi revisi sistem hingga sistem sesuai dengan keinginan pengguna. 

Tahapan prototype dinyatakan selesai apabila sistem sudah sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pengguna. Proses evaluasi sistem dilakukan secara berulang karena terdapat 

revisi atau perubahan pada tahap evaluasi yang dilakukan. Gambaran tahap evaluasi 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 

Evaluasi Sistem 

Iterasi  Pengguna Hasil   

Iterasi 1  Rekam Medis Diterima  

Iterasi 2  Poli Direvisi 

Iterasi .. … .. 

Iterasi n n n 

B. Pengujian Black Box 

Pengujian black box dilakukan dengan cara menguji semua fitur dan menu yang ada 

pada sistem informasi pelayanan Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Pengujian ini 

bertujuan untuk memastikan setiap fungsi sistem sudah sesuai dengan alur proses yang 

ditetapkan dan memastikan semua kesalahan masukan yang dilakukan oleh pengguna 

dapat ditangani oleh sistem (Smirnov, 2002 & Laurie 2006). Tahapan yang dilakukan 

dalam pengujian ini adalah membuat test case yang berupa dokumen yang 

menggambarkan input, tindakan dan respons yang diharapkan untuk menentukan 

apakah fitur bekerja dengan benar. Kemudian pengujian dilanjutkan dengan menguji 

test case pada keseluruhan fungsi sistem. 

C. Pengujian Usability 
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Pengujian usability merupakan pengujian yang mengukur seberapa mudah user 

interface suatu sistem digunakan (Nielsen, 2012). Pengujian ini bertujuan untuk 

menentukan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Tahapan yang 

dilakukan pada pengujian usability adalah membuat kuesioner yang terdiri dari tiga 

aspek untuk menentukan tingkat keefektifan, efisiensi dan kepuasan pengguna dalam 

menggunakan sistem. Kemudian hasil kuesioner diubah menggunakan skala likers 5.  
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Tabel 3 

Persentase Nilai Pengujian Usability 

No Pertanyaan Aspek 

Usability 

Aspek Sistem 

1 Apakah tampilan antarmuka sistem informasi 

pelayanan RSBT mudah dikenali? 

Learnability 

2 Apakah sistem informasi pelayanan RSBT mudah 

dioperasikan? 

Learnability 

3 Apakah tampilan sistem informasi pelayanan RSBT 

nyaman digunakan dan tidak membosankan? 

Satisfaction 

Aspek Pengguna 

4 Apakah tampilan menu dalam sistem informasi 

pelayanan RSBT mudah dicari? 

Memorability  

5 Apakah informasi dalam sistem informasi pelayanan 

RSBT mudah dicari? 

Efficiency  

6 Apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Memorability  

7 Apakah simbol, ikon dan gambar yang ada mudah 

dipahami? 

Error  

Aspek Interaksi 

8 Apakah sistem informasi pelayanan RSBT 

membantu di dalam melakukan pekerjaan? 

Satisfaction 

9 Apakah sistem informasi pelayanan RSBT 

mempermudah dalam melakukan pekerjaan? 

Satisfaction 

10 Apakah menu dan tampilan sistem informasi 

pelayanan RSBT mudah diingat? 

Efficiency  
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Tabel 4 

Bobot Nilai pengujian Usability 

Bobot Nilai Keterangan  

5 Sangat Setuju (SS) 

4 Setuju (S) 

3 Netral (N) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

Tabel 5 

Persentase Nilai Pengujian Usability 

Nilai Keterangan  

0% - 19.9% Sangat tidak memuaskan 

20% - 39.9% Tidak memuaskan 

40% - 59% Cukup 

60% - 79% Memuaskan 

80% - 100% Sangat memuaskan 

Berikut rumus perhitungan skor pengujian usability: 

Skor total  = (𝐽 𝑆𝑆 𝑋 5) + (𝐽 𝑆 𝑋 4) + (𝑁 𝑋 3) + (𝐽 𝑇𝑆 𝑋 2) + (𝐽 𝑆𝑇𝑆 𝑋 1) 

Pskor  = Skor Total i x r x 5 x 100% 

Rata-rata skor = Total skor/jumlah pertanyaan 

i  = jumlah pertanyaan 

r   = jumlah responden  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Q. Hasil Implementasi Prototype 
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Implementasi metodologi prototype dalam pembangunan sistem informasi 

pelayanan berbasis website Rumah Sakit Bakti Timah Karimun diselesaikan dengan tiga 

kali iterasi. Rincian tahapan 3 iterasi tersebut dipaparkan pada tabel 6. 

Tabel 6 

Hasil Iterasi 

Iterasi Kegiatan Tanggal Hasil Iterasi 

 Wawancara 20 Desember 

2020 

 

Iterasi 

1  

Pembangunan sistem bagian 

rekam medis dan poli 

22 Maret 2021 Rancangan rekam medis 

diterima dan revisi pada 

sistem poli 

Iterasi 

2  

Perbaikan sistem poli dan 

pembangunan sistem bagian 

logistik farmasi dan rawat 

inap 

16 Juni 2021 Hasil revisi rekam medis 

dan logistik farmasi 

diterima, revisi pada 

bagian rawat inap 

Iterasi 

3  

Perbaikan sistem bagian 

rawat inap 

25 juni 2021 Hasil revisi bagian rawat 

inap diterima 

R. Hasil Pengembangan Sistem 

Gambar 3 (atas) merupakan halaman perawat poli yang berfungsi untuk mengelola 

seluruh data pasien poli seperti mengelola tindakan pasien, mengelola obat pasien, 

mengelola tindakan radiologi pasien poli, mengelola tindakan labor pasien poli, 

melakukan request ke kasir, melihat laporan rekam medis pasien dan mengelola antrian 

pasien poli. Gambar 3 (bawah) merupakan halaman rekam medis yang berfungsi untuk 

mengelola seluruh data pelayanan rekam medis. Adapun fitur yang terdapat pada 

halaman ini adalah pencarian pasien, mengelola data pelayanan masuk, mengelola data 

pasien berdasarkan tipe masuk, mengelola data pasien online, melakukan coding data 

pasien dan melihat laporan berdasarkan tipe pelayanan serta mengelola antrian poli.  
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Gambar 3. (atas) Halaman Poli dan (bawah) Halaman Rekam Medis 

 

S. Hasil Pengujian Usability 

Pengujian usability dilakukan dengan USE questionnaire dengan jumlah sepuluh 

pertanyaan yang mewakili aspek usability kepada 20 orang responden yang merupakan 

pengguna sistem informasi pelayanan Rumah Sakit Bakti Timah Karimun.  

Tabel 7 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Usability 

No Pertanyaan Persentase 

1 Aspek Sistem  90% 

2 Aspek Pengguna 93% 

3 Interaksi 94% 

Berdasarkan total rekapitulasi pengujian usability, diperoleh hasil rata-rata nilai 

92.3% yang menunjukkan bahwa sistem informasi pelayanan sangat memuaskan 

pengguna. Berdasarkan pengujian usability yang telah dilakukan, maka disimpulkan 

bahwa sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam 

mendukung kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun.   
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode prototyping telah diimplementasikan dalam pembangunan 

sistem informasi pelayanan berbasis website, sistem dapat membantu Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun dalam mengelola data pelayanan secara digital. Berdasarkan 

pengujian blackbox testing yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa keseluruhan 

sistem sudah berfungsi dengan benar. Jika dilihat dari pengujian usability diperoleh 

hasil bahwa pengguna sangat setuju sistem mudah dioperasikan dan mendukung 

kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. 
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Abstract 

Bakti Timah Karimun Hospital Financial System is a management information system in 

Bakti Timah Karimun hospital. The purpose of this research is to change the Financial 

System at Bakti Timah Karimun Hospital from a manual system using paper to a website-

based Financial System and to implement a website-based Financial System in the 

preparation of financial statements at Bakti Timah Karimun Hospital. This research 

resulted in the Hospital Financial System being built using prototype methods at Bakti 

Timah Karimun Hospital. The construction of the system system was completed on 2 

iterations and the work of the system for approximately 3 months. based on the results of 

functional testing can be concluded that the financial system functionality has been 

successful. While based on usability testing obtained thatusers agree, 76.2% of financial 

information systems are satisfactory for users. And based on the application simulation test, 

this system is in accordance with the needs of bakti Timah Karimun Hospital. The system 

built can help bakti Timah Karimun Hospital in the process of managing hospital finances. 

Keywords: Bakti Timah Karimun Hospital, Financial System, Prototype 

 

Abstrak 

Sistem Keuangan Rumah Sakit Bakti Timah Karimun adalah sistem informasi manajemen 

yang ada pada Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengubah sistem keuangan pada Rumah Sakit Bakti Timah Karimun dari sistem manual 

menggunakan kertas menjadi sistem keuangan berbasis website dan untuk menerapkan 

sistem keuangan berbasis website dalam penyusunan laporan keuangan pada Rumah Sakit 

Bakti Timah Karimun. Penelitian ini menghasilkan sistem keuangan rumah sakit yang 

dibangun menggunakan metode prototype untuk Rumah Sakit Bakti Karimun. 

Pembangunan sistem informasi keuangan diselesaikan pada 2 iterasi dan pengerjaan sistem 

selama lebih kurang 3 bulan. Berdasarkan hasil pengujian functional dapat disimpulkan 

bahwa secara fungsionalitas sistem keuangan telah berhasil. Sedangkan berdasarkan 

pengujian usability didapatkan bahwa pengguna setuju, 76.2% sistem informasi keuangan 

memuaskan bagi pengguna. Dan berdasarkan pengujian uji keuangan memuaskan bagi 

pengguna. Dan berdasarkan penguji uji simulasi aplikasi, sistem ini sudah sesuai dengan 
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kebutuhan dari pihak Rumah Sakit Bakti Timah Karimun dalam proses pengelolaan 

keuangan rumah sakit. 

Kata Kunci: Rumah Sakit Bakti Timah Karimun, Sistem Keuangan, Prototype 

PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan terhadap teknologi semakin meningkat, 

mulai dari perusahaan, pemerintah, dan rumah sakit kini mulai beralih dari sistem 

manual kepada sistem dengan basis digital, agar lebih mempermudah serta lebih efektif 

dan efisien saat mengerjakan dan pada saat pengolahan data, terutama dalam mengolah 

data keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu, cepat, dan 

tentunya harus akurat.  

Pada rumah sakit, terdapat banyak data yang harus diolah, terutama data keuangan 

rumah sakit, mulai dari proses pengumpulan data keuangan, pencatatan, pengikhtisaran, 

sampai dengan pelaporan keuangan. Dengan demikian maka sangat dibutuhkan sistem 

keuangan yang berbasis digital untuk mengoptimalkan pengolahan data keuangan 

tersebut. Khususnya pada rumah sakit Bakti Timah Karimun masih menggunakan 

sistem manual dalam mengolah data keuangan rumah sakit sejak dari rumah sakit 

tersebut didirikan, sehingga menurut peneliti sistem keuangan manual yang dilakukan 

oleh rumah sakit Bakti Timah Karimun kurang efektif dan kurang akurat. Dan akan 

lebih optimal jika pengolahan data rumah sakit dikerjakan dengan sistem keuangan 

berbasis digital. 

Dari fenomena di atas, dilakukan penelitian terhadap rumah sakit Bakti Timah 

Karimun yang ditujukan untuk mengembangkan Sistem Informasi. Pengembangan ini 

dilakukan dengan menggunakan metode prototyping untuk menangkap kebutuhan 

pengguna dalam pengembangannya. Tujuan pengembangan sistem informasi ini adalah 

untuk mengefektifkan pengolahan data keuangan dan mengubah sistem keuangan pada 

rumah sakit Bakti Timah Karimun dari sistem manual menggunakan kertas menjadi 

sistem keuangan berbasis website. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan sistem 

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pada rumah sakit Bakti Timah Karimun. 
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Manfaat penelitian yang dilakukan adalah untuk membantu rumah sakit Bakti Timah 

Karimun dalam proses pengelolaan keuangan rumah sakit. 
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METODE PENELITIAN 

H. Tahapan Pengembangan Sistem menggunakan metode prototype 

Prototype digunakan sebagai metode pengembangan sistem yang dilakukan secara 

berkelanjutan hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Tahapan dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna. Hal yang dilakukan pada tahap 

pertama ini adalah identifikasi subjek wawancara, membuat pertanyaan wawancara, dan 

mengumpulkan hasil wawancara. Tahapan awal berguna untuk mengidentifikasi 

kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem, mulai dari kebutuhan data, seperti 

data primer dan sekunder, dan mengumpulkan dokumen pendukung. Tahapan 

berikutnya adalah perancangan dan pembangunan sistem. Setelah perancangan dan 

pembangunan selesai, sistem akan diimplementasikan dan diuji kepada pengguna, jika 

ada terdapat perubahan, tahapan-tahapan di atas diulang hingga sistem sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Menurut Fani (2014), blok diagram tahapan pengembangan sistem 

menggunakan metode prototype adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Blok Diagram Alur Tahapan Pengembangan Sistem 

5. Pengumpulan Informasi Kebutuhan Sistem 

Pengumpulan informasi kebutuhan sistem merupakan tahapan awal pada penerapan 

metode prototype. Tahapan ini dilakukan dengan wawancara untuk mengumpulkan data 

kebutuhan pengguna. Wawancara dilakukan dengan kepala Unit Electronic Data 

Processing di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun pada tanggal 15 Desember 2020. 

Pertanyaan yang diajukan terkait dengan informasi desain sistem yang diperlukan, 

informasi pengguna sistem keuangan, informasi menu yang diperlukan dan fitur yang 

dibutuhkan oleh sistem keuangan.  
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Hasil wawancara yang diperoleh berupa desain sistem keuangan menggunakan 

template yang telah ditetapkan seperti sistem kepegawaian, dan pelayanan masuk. 

Sistem keuangan digunakan oleh kasir, bendahara, hutang, piutang, logistik umum, 

logistik farmasi, akuntansi, dan kepegawaian, dan kabid keuangan. Menu dan fitur 

untuk sistem keuangan bisa memberikan informasi tentang pencatatan data keuangan 

rumah sakit. 

6. Desain Sistem 

Desain sistem dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem. Desain 

sistem berupa identifikasi pengguna sistem, rancangan use case diagram, dan rancangan 

antarmuka sistem. Hasil identifikasi pengguna sistem adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1 

Identifikasi Pengguna Sistem 

Aktor Keterangan 

Kasir Mengelola data pasien selain bpjs dan pendapatan tunai  

Bendahara Mengelola data pendapatan tunai, hutang, dan piutang 

Hutang Mengelola data pendapatan hutang 

Logistik Umum Mengelola data faktur berdasarkan vendor 

Logistik Farmasi Mengelola data faktur berdasarkan vendor 

Keuangan Melihat laporan pendapatan hutang, piutang, dan tunai 

Akuntansi Mengelola uang masuk dan uang keluar 

Kepegawaian Mengelola nota permintaan pembayaran ke akuntansi 

Piutang Mengelola data pendapatan piutang 

7. Evaluasi Sistem 

Tahapan ini dilakukan dengan menguji sistem secara keseluruhan. Tahapan metode 

prototype akan berakhir apabila keseluruhan bagian sistem sudah diterima dan 

diimplementasikan oleh pihak pengguna. namun jika sistem terdapat revisi maka akan 
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dilakukan pengulangan pada tahapan metode prototype, yaitu tahapan pengumpulan 

informasi kebutuhan sistem, desain sistem, dan evaluasi sistem. Proses evaluasi sistem 

dilakukan melalui iterasi hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Tahapan 

akan berhenti jika hasil pengembangan sudah diterima dan disetujui Pengguna di 

Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. 

Tabel 2 

Evaluasi Sistem 

Iterasi Pengguna Hasil Evaluasi 

Iterasi 1 

 

 

Kasir Diterima 

Bendahara Diterima 

Hutang Diterima 

Logistik Farmasi Diterima 

Piutang Diterima 

Iterasi x 

 

Logistik Umum Diterima 

… … 

… … 

… … 

… … 

I. Pengujian functional 

Pengujian functional merupakan pengujian rilis sistem yang dilakukan oleh peneliti 

secara kolaboratif untuk mengetahui feedback dan kesesuaian dari fungsi sistem 

(Ependi, 2012). Pengujian functional dilakukan dengan cara menguji secara keseluruhan 

sistem dari awal penggunaan sistem hingga mendapatkan hasil prediksi untuk 

mengetahui kesesuaian input dan output. Tujuan pengujian ini adalah untuk 

memverifikasi sebuah aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Violyta, 2009). 

Tahapan yang dilakukan di dalam melakukan pengujian functional yaitu membuat test 

case yang berupa sebuah formula untuk memastikan kesesuaian sistem dengan 
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spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa & Shalahudin, 2011). Kemudian tahapan pengujian 

dilanjutkan dengan menguji test case pada keseluruhan fungsi sistem. 

J. Pengujian Usability 

Menurut Nielsen, J (2012) pada bagian pengujian usability terdapat beberapa 

ukuran umum yang dijadikan sebagai patokan dalam mengukur karakteristik usability, 

diantaranya yaitu learnability, efficiency, memorability, Errors, satisfaction. Dari 

karakteristik tersebut maka dilakukan penyusunan kuesioner yang dibagikan untuk para 

pengguna dari sistem keuangan. Pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada kuesioner 

dibagi ke dalam tiga aspek usability. Menurut pendapat Wingnjosoebroto et. Al. 2009 

dalam Rahadi (2014), setiap pertanyaan dalam kuesioner pengujian usability bertujuan 

untuk menunjukkan tingkat usability menurut penerimaan user yang akan dinilai dalam 

skala 5. Tujuan pengujian ini untuk mengukur efisiensi, kemudahan dalam mempelajari, 

dan kemampuan untuk mengingat bagaimana berinteraksi tanpa mengalami kesulitan 

(Bauer, 2010).  

Tabel 3 

Bobot Nilai Pengujian Usability 

No Pertanyaan Aspek 

Usability 

ASPEK SISTEM 

1 Apakah tampilan antarmuka sistem mudah dikenali? Learnability 

2 Apakah sistem mudah dioperasikan? Learnability 

3 Apakah sistem nyaman digunakan? Satisfaction 

ASPEK PENGGUNA 

4 Apakah tampilan menu dalam sistem mudah dikenali? Memorability 

5 Apakah informasi dalam sistem mudah dicari? Efficiency 

6 Apakah tulisan dalam sistem mudah dibaca? Memorability 

7 Apakah sistem memberikan pesan error? Error 
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No Pertanyaan Aspek 

Usability 

ASPEK INTERAKSI 

8 Apakah sistem membantu dalam pekerjaan? Satisfaction 

9 Apakah sistem mempermudah dalam pekerjaan? Satisfaction 

10 Apakah sistem memberikan detail informasi yang diinginkan 

pengguna? 

Efficiency 

Tabel 4 

Bobot Nilai Pengujian Usability 

Pernyataan Bobot Nilai  

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tabel 5 

Persentase Nilai Pengujian Usability 

Jawaban Keterangan  

0% - 19.99% Sangat tidak memuaskan 

20% - 39.99% Tidak memuaskan 

40% - 59.99% Cukup 

60% - 79.99% Memuaskan 

80% - 100% Sangat memuaskan 

Berikut merupakan cara menghitung total skor dari jawaban yang diberikan oleh 

responden: 

Rumusan index = Total skor/Y (100%) 
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Rata – rata skor = Total skor/jumlah pertanyaan 

Akurasi  = Skor rata – rata/skor index dari total (100%) 

Y   = Skor tertinggi likert x jumlah responden 

K. Uji Simulasi Aplikasi 

Uji simulasi aplikasi dilakukan ketika penerapan sistem, di mana pihak rumah sakit 

khususnya pengguna sistem keuangan seperti kasir, hutang, piutang, dan lain – lain telah 

menjalankan sistem sesuai dengan proses bisnis antara masing – masing pengguna 

sistem. Setelah sistem dijalankan sesuai dengan proses bisnisnya, maka masing – 

masing pengguna diwawancarai untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah 

berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit Bakti Timah Karimun.  



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

373 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E. Hasil Implementasi metodologi prototype 

Implementasi metodologi prototype pada sistem keuangan dilakukan sebanyak 2 

kali iterasi.  

Tabel 6 

Hasil Iterasi 

Iterasi Kegiatan Tanggal Hasil Iterasi 

Iterasi 1 

(1Juni 

2021) 

Wawancara 
15 Desember 

2020 Diterima, Lanjutkan 

pembangunan sistem pada 

beberapa bagian yang belum 

selesai (logistik umum, 

akuntansi, kepegawaian, dan 

keuangan) 

Pembangunan 

bagian kasir, 

bendahara, 

hutang, piutang, 

dan logistik 

farmasi 

23 April – 31 

Mei 2021 

Iterasi 2 

(21 Juni 

2021)  

Pembangunan 

bagian logistik 

umum, akuntansi, 

kepegawaian, dan 

keuangan 

09 Juni – 20 

Juni 2021 

Sistem sudah diterima dan 

diimplementasikan, Bagian 

Akuntansi, dan Kepegawaian 

dihapus/ditolak. Karena tidak 

dibutuhkan di sistem 

keuangan 

F. Hasil Perancangan Antarmuka Sistem 

  

Gambar 2. Halaman Kasir dan Logistik Farmasi 

Gambar 2 di atas merupakan beberapa hasil dari perancangan antarmuka pada 

sistem keuangan. Tampilan pada halaman kasir yang terhubung dengan sistem keuangan 
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yaitu pada menu pasien dan pendapatan tunai, sedangkan untuk bagian tampilan 

halaman logistik farmasi yang terhubung dengan sistem keuangan yaitu menu obat, 

yang memiliki submenu pembelian obat, total pembelian obat, dan po obat. 

G. Hasil Pengujian Usability 

Hasil pengujian usability bertujuan untuk mengetahui 5 komponen utama usability. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian usability adalah 

mengimplmentasikan sistem informasi kepada pengelola keuangan. Setelah itu 

diberikan kuesioner kepada 10 responden yang merupakan pengguna sistem keuangan 

yang dikembangkan di dalam penelitian ini. Kuesioner berisikan 10 pertanyaan yang 

mewakili aspek usability. Hasil rekapitulasi kuesioner kepada pengguna dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Usability 

Aspek Persentase 

Sistem  74.7% 

Pengguna 75% 

Interaksi 79% 

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengujian usability, diperoleh rata – rata nilai 76.2% 

yang menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan memuaskan pengguna dalam 

pemanfaatannya. Berdasarkan pengujian usability yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil bahwa pengujian usability dapat menjawab tujuan dan manfaat dari pengembangan 

aplikasi keuangan. Sehingga sistem informasi keuangan dapat dimanfaatkan Rumah 

Sakit Bakti Timah Karimun mengelola administrasi keuangan secara digital berbasis 

teknologi informasi. 

 

SIMPULAN  
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Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu Metodologi prototyping telah diterapkan pada pembangunan sistem 

keuangan. Sistem ini telah mampu membantu Rumah Sakit Bakti Timah Karimun 

dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terjawab berdasarkan hasil usability testing yang 

telah dilakukan kepada pengguna. Sistem ini sudah diimplementasikan dan dapat 

diakses secara lokal oleh rumah sakit Bakti Timah Karimun. 
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Abstract  

 

In the current information age, the delivery of knowledge about history is minimal because 

it is considered boring, as well as reading history books is considered uninteresting. The 

cultural history of Kuantan Singingi, especially Pacu Path, has become one of the 

international events and has entered Indonesia's tourism, but not many people know about 

its cultural history. One of the interesting delivery of historical knowledge is through 

animated films, making animated films with visuals good makes it easy for the audience to 

understand the story to be conveyed, making animated films can be done using the feature 

grease pencil. This study aims to introduce the history of spur culture and compare the 

visual results of applying grease pencil in combining 2D and 3D animation. This animated 

film has been validated by film experts and drawing experts who have met the 

requirements of filmmaking and testing visual and coloring image with a value of 87%. 

This film has been tested on 30 respondents, based on the aspect of the comparison of 

components visual, it shows that the animated film of the history of spur culture with grace 

pencil is more attractive, with a value of 88.33%, compared to 2D films. Comparison of 

learning outcomes with pretest and posttest between animated film media and reading 

books, film media gave an increase of 58.67 or 87.33% compared to reading books which 

only scored 36.00 or 55.33%. 

Keywords: Grease Pencil, 2D, 3D, animation, blender, visual.  

 

Abstrak 

 

Di era informasi saat ini, penyampaian pengetahuan tentang sejarah sangat minim karena 

dianggap membosankan, begitu juga membaca buku sejarah dianggap tidak menarik. 

mailto:dhiyaul17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
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Sejarah kebudayaan Kuantan Singingi khususnya pacu jalur menjadi salah satu event 

internasional dan masuk ke dalam pariwisata visit Indonesia, namun belum banyak orang 

mengetahui sejarah budayanya. Salah satu penyampaian pengetahuan sejarah yang menarik 

adalah melalui film animasi, pembuatan film animasi dengan visual yang baik membuat 

penonton mudah memahami cerita yang ingin disampaikan, pembuatan film animasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan fitur grease pencil. Penelitian ini bertujuan 

memperkenalkan sejarah kebudayaan pacu jalur dan membandingkan hasil visual 

penerapan grease pencil dalam memadukan animasi 2D dan 3D. Film animasi ini sudah 

divalidasi oleh ahli perfilman dan pakar gambar dimana telah memenuhi syarat pembuatan 

film dan syarat pengujian visual serta coloring gambar dengan nilai 87%. Film ini telah 

diuji kepada 30 responden, berdasarkan aspek perbandingan komponen visual menunjukkan 

film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur dengan grace pencil lebih menarik, dengan nilai 

sebesar 88.33%, dibandingkan dengan film 2D. Perbandingan hasil belajar dengan pretes 

dan postes antara media film animasi dengan membaca buku, media film memberikan 

kenaikan dengan 58.67 atau sebesar 87.33%   dibandingkan dengan membaca buku yang 

hanya dengan nilai 36.00 atau 55.33%. 

 

Kata Kunci: Grease pencil, 2D, 3D, animasi, blender, visual. 

 

PENDAHULUAN 

Di era informasi saat ini, penyampaian pengetahuan tentang sejarah sangat minim, 

penyampaian pengetahuan tentang sejarah dapat dilakukan dengan cara menjelaskan 

kepada semua orang tentang gambaran kehidupan masyarakat pada masa lampau yang 

menyangkut peristiwa-peristiwa penting dan memiliki arti khusus. Sejarah itu 

menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu 

meliputi tindakan- tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada 

hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti (W.H Walsh, 2014). 

Mempelajari sejarah merupakan suatu jenis berpikir yang disebut dengan pemikiran 

historis, dimana tujuan dari mempelajari sejarah yaitu untuk memberikan pengetahuan 

tentang fakta-fakta dari sejarah yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap orang. 

Realitanya mempelajari sejarah kurang begitu menarik dan tidak begitu diminati 

oleh banyak orang karena dianggap membosankan (Aman, Model dan Evaluasi 

Pembelajaran Sejarah, 2011).  

Salah satu cara penyampaian pengetahuan tentang sejarah saat ini adalah melalui 
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film animasi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 50 orang dapat 

disimpulkan bahwa penyampaian pengetahuan tentang sejarah dengan metode ini 

terbilang efektif khususnya dikalangan generasi muda dan anak-anak. Selain menjadi 

hiburan cerita dalam film animasi menyuguhkan banyak informasi yang bisa dengan 

mudah sampai kepada apresiatornya. Hal ini dikarenakan ilustrasi cerita pada film 

animasi memiliki unsur audio dan visual yang menarik sehingga membuat apresiator 

enggan melewatkan adegan- adegan yang terdapat dalam film tersebut. 

Salah satu teknik dalam pembuatan film animasi adalah dengan grease pencil. 

Grease Pencil adalah fitur pada blender yang memungkinkan animator menggambar 

pada 3D viewport.  

Berdasarkan uraian diatas, maka diangkat penelitian penggunaan fitur grease 

pencil untuk film animasi sejarah kebudayaan Kuantan Singingi, Berdasarkan hasil 

survey yang dilakukan pada 50 orang diantaranya 33 mahasiswa 91.2% diantaranya 

tidak mengetahui sejarah kebudayaan pacu jalur 8.8% mengetahui sejarah kebudayaan 

pacu jalur dan 17 masyarakat umum dengan rentang umur 16 – 56 tahun, Berdasarkan 

hasil survey yang sama, 97.1% mahasiswa menyukai animasi dan 94.1% menyukai film 

dan untuk masyarakat umum 100% menyukai film animasi.  

 

METODE PENELITIAN 

L. Pengujian Dengan Ahli Perfilman  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil visual film animasi ini siap 

untuk dipublikasikan berdasarkan kesesuain dengan pergerakan karakter, suara, 

tampilan. Pengujian ini dilakukan dengan cara menunjukkan hasil dari film animasi 

sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi dengan Grease Pencil kepada ahli 

perfilman dan pakar film akan memvalidasi. 

M. Pengujian Dengan Pakar Gambar 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil visual film animasi ini 
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dirancang sesuai dengan estetika penggambaran seperti pembuatan karakter dan warna 

yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan cara menunjukkan hasil akhir dari film 

animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi dengan grease pencil kepada 

pakar gambar kemudian hasil dari grease pencil akan di validasi oleh pakar gambar. 

N. Uji Responden 

Penelitian selanjutnya adalah melakukan uji responden pada masyarakat dimana 

masyarakat akan menjadi target penonton film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur 

Kuantan Singingi dengan Grease Pencil ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

membandingkan hasil visual penerapan grease pencil pada pembuatan karakter dan 

beberapa properti pendukung dan animasi 3D pada pembuatan environment seperti 

rumah, hutan dan pepohonan, merancang hasil visual grease pencil dalam pembuatan 

film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi, memperkenalkan sejarah 

kebudayaan Kuantan Singingi yaitu Pacu Jalur, mengetahui bagaimana hasil dari grease 

pencil.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

H. Hasil Pengujian Dengan Ahli Perfiman 

Validasi untuk pengujian film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan 

Singingi dilakukan dengan mengirimkan hasil dari film kepada ahli perfilman melalui 

google drive. Validasi dilakukan kepada ahli perfilman dan 3D assets yang berada di 

Pekanbaru, untuk beberapa scene terdapat beberapa adegan dialog yang sebaiknya 

diberikan terjemahan bahasa indonesia agar penonton yang bukan orang asal Riau dapat 

memahami maksud dari dialog, dikarenakan film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur 

Kuantan Singingi ini menggunakan dialog bahasa Taluk Kuantan, untuk pemilihan font, 

peletakan font, warna font, kejelasan font pada tampilan menurut ahli perfilman sudah 

sesuai dengan mendapatkan skala nilai tingkat persetujuan 3 dan 4, kemudian 

tambahkan transisi untuk beberapa scene agar terlihat lebih menarik, untuk pemilihan 

transisi ahli perfilman memberikan nilai 3, untuk bagian suara mendapatkan saran dari 

ahli perfilman yaitu menambahkan variasi backsound (sesuai scene) agar lebih menarik, 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

380 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

karena sebelumnya hanya menggunakan satu jenis backsound , untuk kejelasan suara 

mendapatkan tingkat persetujuan dengan nilai 4, penggunaan backsound dengan tingkat 

persetujuan 3, dan penggunaan sound effect Dengan nilai tingkat persetujuan 4 karena 

pada film animasi ini menggunakan cukup banyak sound effect, kemudian untuk effect 

ahli perfilman memberikan tingkat persetujuan dengan nilai 4 karena di Film animasi ini 

menggunakan effect cinematic jadi cocok dengan pewarnaan dan latar dari film yaitu 

masa lampau, untuk pergerakan karakter ahli perfilman menyarankan untuk 

meningkatkan keahlian dalam Pergerakan karakter yang bisa dipelajari dari animator-

animator professional yang ada di internet, ahli perfilman memberikan tingkat 

persetujuan dengan nilai 3, untuk hasil render sudah sesuai dengan format film 

 

 

Tabel 1. Hasil Validasi Ahli Perfilman 

Aspek Presentase Kategori 

Tampilan Tulisan 90% Sangat Baik 

Transisi 80% Baik 

Suara 90% Sangat Baik 

Penggunaan Effect 80% Baik 

Pergerakan 

Karakter 

80% Baik 

Hasil Render 100% Sangat Baik 

Rata-rata 87% Sangat Baik 

 

I. Hasil Pengujian Dengan Pakar Gambar 

Pada pengujian yang dilakukan dengan pakar gambar dilakukan dengan cara 

mengirimkan potongan-potongan gambar dari setiap scene film animasi sejarah 

kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi dan mengirimkan file ide cerita kepada pakar 
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gambar melalui google drive, terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh pakar 

gambar, yaitu scene 4, scene 5, scene 7, scene 9, scene 10, scene 14, scene 18, scene 28, 

scene 33, form pengujian pakar gambar terdapat pada lampiran. Untuk scene 4 

pewarnaan karakter warga wanita terlalu fokus dengan warna hijau pakar gambar 

menyarankan untuk mengganti warna dengan gradasi warna lain, sedangkan untuk 

scene 5 pewarnaan terlalu out of color  atau warna terlalu jauh dari gradasi dan tidak 

cocok sehingga harus diganti, untuk scene 7 terdapat revisi bagian visual dan Pewarnaan 

yaitu karakter warga laki-laki yang sudah tua ditambahkan raut wajah tua atau kerutan, 

dan pewarnaan untuk kostum kurang sesuai dengan warna hijau, kemudian untuk scene 

9 bagian visual karakter kurang sesuai karena seharusnya untuk karakter kepala desa 

dibuat lebih terlihat tua sesuai dengan concept art, tambahkan raut wajah bingung agar 

terlihat lebih ekspresif, karena di scene 9 kepala desa kebingungan dengan kondisi desa 

yang memburuk, scene 10 untuk pewarnaan kapal jepang yang terlalu fokus pada warna 

merah dan out of color dari warna bendera Jepang, kemudian warna dari kapal terlalu 

gelap, scene 14 pakar gambar menyarankan untuk tiap-tiap karakter yang berada di jalur 

menggunakan kostum yang berbeda agar lebih sesuai dengan cerita sejarah pacu jalur, 

karena sebelumnya hanya menggunakan satu pewarnaan saja, scene 18 visual  dari 

dukun jalur menurut pakar gambar kurang sesuai karena tangan karakter dukun jalur 

terlalu monoton dan kaku, oleh karena itu visual tangan dukun jalur harus diperbaiki, 

kemudian untuk scene 28 pewarnaan untuk kayu terlihat kurang realistic pakar gambar 

menyarankan untuk menggunakan gradient dari warna coklat sehingga kayu terlihat 

lebih nyata, scene 33 pewarnaan kayu sama dengan scene 28, sehingga harus diganti 

dengan menggunakan pewarnaan dengan gradient coklat. Pada pengujian dari pakar 

gambar mendapatkan beberapa masukkan dan revisi, yang paling sering di revisi oleh 

pakar gambar adalah Pewarnaan yang kurang sesuai atau out of color sehingga warna 

yang digunakan terlalu jauh dari gradient warna, kemudian terdapat beberapa scene 

yang hanya fokus terhadap satu warna, karena penggunaan warna sangat berpengaruh 

dalam visualisasi penggambaran, kemudian untuk pembuatan visual karakter sudah 

sedikit menyerupai human visual atau nyata. 
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J. Hasil Uji Responden 

Penguhian uji responden dilakukan untuk membandingkan hasil visual film animasi 

sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi Dengan menggunakan grease pencil, 

dan film animasi yang environment nya tanpa menggunakan grease pencil atau 3D serta 

untuk mengetahui pengetahuan penonton setelah menonton film animasi. Pengujian 

dilakukan melalui google form kepada 30 orang responden, form diberikan melalui link 

kemudian responden mengisi form tersebut dimana terdapat beberapa pertanyaan 

diantaranya pertanyaan berisikan data responden seperti nama, umur, pekerjaan, asal, 

jenis kelamin, kemudian responden diberikan link dari film animasi dan video 

perbandingan yang dicantumkan didalam form, responden menjawab beberapa 

pertanyaan pre-test dan post-test, kemudian pertanyaan perbandingan film animasi.  

Terdapat 3 bagian pengujian yaitu bagian pengujian pengetahuan penonton setelah 

menonton film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi, pengujian 

visual pada karakter dan property, kemudian pengujian pada buku sejarah pacu jalur 

yang akan dibandingkan manakah yang lebih menarik membaca buku sejarah atau 

menonton film animasi, Setelah dilakukan pengujian hasil perbandingan visual dari film 

animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi, berdasarkan hasil dari 

perbandingan visual yaitu tampilan, komposisi warna, kerecarahan, dan bentuk dari 

karakter beserta property dapat disimpulkan bahwa film animasi sejarah kebudayaan 

pacu jalur Kuantan Singingi dengan perpaduan 3D dan 2D grease pencil lebih menarik 

dibandingkan dengan film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi 

yang hanya berkomposisi 2D saja. Berdasarkan nilai rata-rata perbandingan semua 

konsep visual film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur dengan perpaduan 3D dan 2D 

adalah 88.33%, dan perbandingan semua konsep visual film animasi sejarah kebudayaan 

pacu jalur yang hanya berkomposisi 2D adalah 11.67%, sehingga memiliki selisih nilai 

sebesar 76.67%. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh apakah film animasi 

sejarah Kebudayaan pacu jalur dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru dan 

meningkatkan pengetahuan penonton sebelum dan sesudah menonton film animasi, 
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kemudian membandingkan manakah diantara membaca buku sejarah pacu jalur dengan 

menonton film animasi yang lebih menarik, hasil yang diperoleh dari rata-rata nilai 

responden untuk pre-test dan post-test, dapat digunakan dengan statistik deskriptif 

sebagai berikut. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh apakah film animasi 

sejarah Kebudayaan pacu jalur dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru dan 

meningkatkan pengetahuan penonton sebelum dan sesudah menonton film animasi, 

kemudian membandingkan manakah diantara membaca buku sejarah pacu jalur dengan 

menonton film animasi yang lebih menarik, hasil yang diperoleh dari rata-rata nilai 

responden untuk pre-test dan post-test, dapat digunakan dengan statistik deskriptif 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Hasil Paired Sample Statistics 

 
Rata-

rata 
Jumlah 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 

1 

Pre-Test 

Film 

Animasi 

28.67 30 20.45 3.80 

Post-Test 

Film 

Animasi 

87.33 30 23.77 2.09 

Par 

2 

Pre-Test 

Buku 

Sejarah 

19.33 30 6.80 1.26 

Post-Test 

Buku 

Sejarah 

55.33 30 16.28 3.02 
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SIMPULAN  

1) Pacu jalur Kuantan Singingi sudah memenuhi syarat pembuatan film. Film 

animasi sejarah kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi sudah memenuhi syarat 

dari pengujian visual dan coloring gambar. 

2) Berdasarkan pengujian uji responden, diperoleh bahwa film animasi sejarah 

Kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi memberikan informasi dan peningkatan 

pengetahuan setelah menonton sebesar 58.67%. 

3) Berdasarkan hasil pengujian perbandingan komponen visual film animasi sejarah 

kebudayaan pacu jalur Kuantan Singingi dengan perpaduan 2D dan 3D lebih 

menarik, dengan 88,33% responden memilih film animasi sejarah kebudayaan 

pacu jalur dengan perpaduan 2D dan 3D, sedangkan 11,67% responden memilih 

film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur yang hanya berkomponen 2D, terdapat 

perbedaan sebesar 76,67%. 

4) Berdasarkan hasil pengujian kepada 30 orang responden, menonton film animasi 

sejarah kebudayaan pacu jalur memberikan kenaikan nilai sebesar 31,67% 

dibandingkan dengan membaca buku sejarah pacu jalur, ini menunjukkan 

menonton film animasi sejarah kebudayaan pacu jalur lebih menarik daripada 

membaca buku sejarah pacu jalur. 
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Abstract 

Errors in the software cost estimation process can cause software failure. The failure occurred 

because of several problems encountered, one of which was a change that suddenly appeared at 

the end of the software project work requested by the client. The purpose of this research is to 

build an application to estimate the cost of web-based software development using the Function 

Point (FP) method. FP measures software by quantifying software functionality. The purpose of 

the measurement using the FP method is to get a measure of the cost and duration required by a 

software project. After testing, the results of tests that have been carried out directly with the 

project head of PT Daka Technology Innovation are obtained. Testing the complexity weight 

determination program using cyclomatic complexity resulted in 25 paths. While the resulting 

accuracy for the standard deviation of cost is 25.56%, and the standard deviation of effort is 

33.33%. From the data from this test, the client states that the benefits and objectives of the 

system have been achieved. 

Key Word: Cost Estimation, Software, Function Point 

Abstrak 

Kesalahan dalam proses estimasi biaya perangkat lunak dapat menyebabkan kegagalan pada 

perangkat lunak. Kegagalan tersebut  terjadi karena beberapa masalah yang temui salah satunya 

perubahan yang secara tiba-tiba muncul diakhir pekerjaan proyek perangkat lunak yang diminta 

client. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi estimasi biaya pengembangan 

perangkat lunak berbasis web menggunakan metode Function Point (FP). FP mengukur perangkat 

lunak dengan mengkuantifikasi fungsionalitas perangkat lunak. Tujuan dari pengukuran 

menggunakan metode FP adalah untuk mendapatkan ukuran biaya dan durasi yang diperlukan oleh 

sebuah proyek perangkat lunak. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan langsung dengan kepala proyek PT Daka Teknologi Inovasi. Pengujian program 

penentuan bobot kompleksitas menggunakan cyclomatic complexity menghasilkan sebanyak 25 

jalur. Sedangkan akurasi yang dihasilkan untuk nilai standart deviasi cost sebesar 25.56%, dan 

nilai standart deviasi effort sebesar 33.33%. Dari data hasil pengujian ini client menyatakan bahwa 

manfaat dan tujuan dari sistem sudah tercapai.. 

Kata kunci: Estimasi Biaya, Perangkat Lunak, Function Point 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat telah membawa dunia 

memasuki era baru. Salah satu bentuk dari teknologi informasi tersebut adalah 

perangkat lunak. Banyak proyek perangkat lunak yang mengalami kegagalan karena 

estimasi waktu, sumber daya manusia dan perkiraan biaya. Menurut (Schwalbe, 2014) 

pentingnya menerapkan manajemen proyek bagi perusahaan, pemerintah dan organisasi 

untuk sebuah proyek Information Technology (IT). Salah satu penentu keberhasilan 

pengerjaan sebuah proyek adalah adanya estimasi biaya dan estimasi effort suatu proyek 

(Suharjito, 2006). Estimasi biaya dan estimasi usaha proyek merupakan suatu kegiatan 

pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga 

proyek dapat berjalan dengan tahapan dan target yang dikehendaki.  

Estimasi biaya perangkat lunak menjadi peranan penting untuk proses 

pengembangan perangkat lunak. Proyek yang dibangun akan mengalami kesulitan jika 

tidak dilakukan estimasi dan perencanaan terhadap biaya pengembangan perangkat 

lunak. Estimasi biaya perangkat lunak harus dilakukan dengan benar dan hati-hati 

sehingga mengurangi kegagalan proyek perangkat lunak. Salah satu cara untuk 

melakukan estimasi biaya pengembangan perangkat lunak adalah dengan menggunakan 

metode pendekatan Function Poin (FP). 

Metode Function Point (FP) mengukur perangkat lunak dengan mengkuantifikasi 

fungsionalitas perangkat yang salah satu metodenya digunakan untuk mendapatkan 

ukuran fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan tipe fungsi pengguna yaitu external 

input, external output, external inquiries, internal logic file, dan external interface file 

serta perhitungan teknis dari pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dari metode 

Function Point(FP) dapat  diterapkan  pada proyek perangkat lunak skala kecil hingga 

besar. Tujuan dari estimasi perangkat lunak menggunakan metode Function Point(FP) 

adalah untuk mendapatkan ukuran biaya dan durasi yang diperlukan oleh sebuah 
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proyek perangkat lunak dan dapat dilakukan pada setiap tahap pengembangan 

perangkat lunak. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian 

mengenai “Metode Function Point (FP) Untuk Estimasi Biaya Proyek Pengembangan 

Perangkat Lunak”. Pembangunan ini dapat menjadikan solusi untuk permasalahan 

estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

11) Studi Literatur 

 Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku jurnal, dan 

paper penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan proyek 

akhir ini 

12) Wawancara  

 Wawancara dilakukan secara daring dengan pihak kepala proyek untuk 

mengetahui data yang diperlukan terkait dengan estimasi biaya proyek pengembangan 

perangkat lunak. 

13) Perancangan 

 Meliputi perancangan arsitektur sistem, use case diagram, use case scenario, 

activity diagram. 

14) Implementasi 

 Sistem berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

server MySQL. 

15) Pengujian 

 Setelah aplikasi selesai dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 

aplikasi. Pengujian sistem yang digunakan adalah pengujian whitebox testing dan 

pengujian akurasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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T. Flowchart Sistem  

Flowchart sistem merupakan kerangka yang digunakan untuk menampilkan 

langkah-langkah dari proses sistem yang digunakan. Berikut adalah flowchart sistem 

yang digunakan untuk aplikasi estimasi biaya pengembangan perangkat lunak dengan 

menggunakan metode Function Point.  

 

 

Gambar1. 1 Flowchart Sistem  

U. Arstitektur Sistem 

Sistem ini dibangun dengan aplikasi berbasis web dengan data yang didapat dari 

Kepala Proyek. Aktivitas sistem dimulai dari user login ke sistem yang terhubung ke 

local terlebih dahulu. Arsitektur sistem dapat dilihat  pada gambar 1.2 sebagai berikut: 
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Gambar1. 2 Arsitektur Sistem 

V. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu dan kegunaan yang berbeda. 

14) Halaman Hasil Perhitungan Function Point 

Pada halaman hasil perhitungan Function Point ini ditampilkan data nama 

aplikasi, tanggal dilakukan estimasi, nilai effort rate yang dipilih, hasil CFP, hasil 

RCAF, hasil TCF, hasil FP, hasil estimasi usaha per jam dan per bulan. 
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Gambar1. 3 Halaman Perhitungan Function Point 

 

 

15) Halaman Perhitungan Estimasi 

Pada halaman perhitungan estimasi terdapat beberapa data yang diisi oleh 

pengguna yaitu berupa inputan jumlah engineer yang digunakan, data gaji dari masing-
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masing tahap aktivitas untuk pengembangan aplikasi. Sehingga didapatkan total dari 

estimasi biaya perangkat lunak. 

 

 

Gambar1. 4 Halaman Perhitungan Estimasi Biaya 

 

W. Hasil Pengujian  

5. Pengujian ke Client 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan kepada client, client menyatakan bahwa 

sistem telah mencapai tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

6. Pengujian Akurasi 

Berdasarkan hasil pengujian akurasi perhitungan yang dilakukan client dengan 

sistem, maka dapat dianalisa hasil dari sistem yang telah dibangun didapatkan standart 

deviation cost sebesar 29.56% dan standart deviation effort sebesar 33.33%. Besar 

standart deviation cost dan standart deviation effort yang didapatkan lebih besar yang 
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berarti bahwa hasil cost dan effort pada perhitungan function point lebih besar 

dibandingkan dengan hasil aktual. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Function Point untuk Estimasi Biaya Pengembangan Perangkat Lunak 

telah berhasil dibangun, yang dapat memberikan hasil perhitungan sistem 

dengan menggunaan metode Function Point untuk penentuan hasil estimasi 

biaya pengembangan perangkat lunak. 

2. Hasil pengujian White Box, algoritma Fuzzy yang digunakan memiliki 

cyclomatic complexity sebesar 25, sehingga tergolong ke dalam kode program 

yang complex dan memiliki resiko yang sedang. Pada uji test case yang 

dilakukan sebanyak 25 jalur disimpulkan algoritma berjalan dengan baik dan 

sesuai. 

3. Berdasarkan pengujian perbandingan perhitungan manual dengan sistem yang 

telah dilakukan, maka didapatlah kesimpulan bahwa sistem yang dibangun 

menggunakan metode FP sudah sesuai dengan perhitungan manualnya dengan 

tingkat keakuratan -+100%. 

4. Berdasarkan hasil pengujian akurasi perhitungan yang dilakukan client dengan 

sistem, didapatkan nilai standart deviasi cost sebesar 29.56%, sedangkan 

dengan nilai standart deviasi effort sebesar 33.33%. Besar standart deviation 

cost dan standart deviation effort yang didapatkan lebih besar yang berarti 

bahwa hasil cost dan effort pada perhitungan function point lebih besar 

dibandingkan dengan hasil aktual. 

5. Berdasarkan hasil pengujian perbandingan perhitungan menggunakan 

algoritma fuzzy dengan perhitungan tanpa menggunakan algoritma fuzzy yang 
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telah dilakukan, maka didapatlah kesimpulan bahwa sistem yang dibangun 

menggunakan metode FP dengan menggunakan algoritma fuzzy sudah sesuai 

dengan perhitungan manualnya dengan tingkat keakuratan -+100%. 

 

 

 

 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk proyek akhir ini dan dapat digunakan untuk 

dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis aplikasi android. 

2. Diharapkan untuk pengembangan sistem selanjutnya, agar coding pada 

algoritma lebih sederhana karena berdasarkan coding yang telah dianalisis 

terdapat resiko yang cukup tinggi. 

3. Diharapkan untuk pengembangan sistem selanjutnya, agar dapat 

memandingkan antara algorima fuzzy dengan algoritma lain nya. 

4. Diharapkan untuk pengembangan sistem selanjutnya, agar dapat 

menggunakan metode estimasi lain nya. 
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Abstract 

The Trans Batam Bus Stop is close to public facilities, so network analysis is 

needed to find out service area services in the form of stops and facilities based on 

distance. The data used are administrative data of Batam City District, arterial road 

network, bus stop points, facility points, and Batam City population raster data. 

Based on the network analysis, it is found that the service area class consists of bus 

stops and facilities reached and the number of residents of the bus service area. 

Based on the service area class, from a distance of 200 to 1000 meters, 75% are 

dominated by educational facilities and 25% in the form of office and industrial 

facilities. The largest population of the bus service area is at the Kodim Bus Stop 

with 26,958 residents at a distance of 1000 meters and the smallest population at the 

Piayu Laut Bus Stop with 70 residents at a distance of 200 to 500 meters. From this 

research activity, the results obtained in the form of a map of the service area based 

on distance in the district of Batam City. 

Keywords: distance, facilities, network analysis, service area 

 

Abstrak 

Halte Bus Trans Batam dekat dengan fasilitas umum, sehingga perlu analisis 

jaringan untuk mengetahui service area pelayanan berupa halte dan fasilitas 

berdasarkan jarak. Data yang digunakan yaitu data administrasi Kecamatan Kota 

Batam, jaringan jalan arteri, titik halte bus, titik fasilitas, dan data raster populasi 

Kota Batam. Berdasarkan analisis jaringan didapatkan kelas service area terdiri 

halte dan fasilitas yang dicapai dan jumlah penduduk dari area pelayanan bus. 

Berdasarkan kelas service area dari jarak 200 sampai 1000 meter didominasi 75% 

fasilitas pendidikan dan 25% berupa fasilitas perkantoran dan industri. Jumlah 

penduduk terbanyak dari area pelayanan bus berada di Halte Kodim dengan 26.958 

penduduk pada jarak 1000 meter dan penduduk terkecil di Halte Piayu Laut dengan 

70 penduduk pada jarak 200 sampai 500 meter. Dari kegiatan penelitian ini 

didapatkan hasil berupa peta area pelayanan berdasarkan jarak di kecamatan Kota 

Batam. 

 

Kata Kunci: analisis jaringan, fasilitas, jarak, service area 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Kota Batam sudah menyediakan transportasi umum yang bisa 

digunakan masyarakat yaitu Bus Trans Batam. Bus Trans Batam telah beroperasi di 

sebelas koridor yaitu koridor 1 Sekupang - Batam Centre, koridor 2 Tanjung Uncang 

– Batam Centre, koridor 3 Sekupang – Jodoh, koridor 4 Sagulung – Sekupang, 

koridor 5 Jodoh – Batam Centre, koridor 6 Tanjung Piayu – Batam Centre, koridor 7 

Nongsa – Batam Centre, koridor 8 Punggur – Jodoh, koridor 9 Punggur – Nongsa, 

koridor 10 Nongsa Jodoh dan koridor 11 Tembesi – Galang berdasarkan data terbaru 

08 Januari 2020. Halte Bus Trans Batam dibangun di tempat yang strategis yaitu 

pinggir jalan yang dekat dengan fasilitas- fasilitas umum misalnya fasilitas 

pendidikan, perkantoran, industri, pemerintahan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. 

Dikarenakan lokasi halte bus yang dekat dengan fasilitas- fasilitas umum maka 

sesuai dengan para pengguna Bus Trans Batam yang biasanya didominasi oleh 

pelajar, mahasiswa dan para pekerja baik perkantoran ataupun industri. Sehingga 

perlu adanya analisis jaringan untuk mengetahui service area berupa fasilitas umum 

para pengguna bus agar mengetahui fasilitas pendidikan dan perkantoran terdekat di 

sekitar halte berdasarkan jarak. 

Analisis service area yaitu menganalisis area pelayanan yang terbentuk salah 

satunya yaitu fasilitas umum yang terdapat di sekitar area. Analisis jaringan yang 

ada dapat dibuat analisis service area dengan memilih fungsi network analysis dan 

new service area. Service area yang sudah terbentuk kemudian dapat ditentukan 

kelas yang paling banyak melayani lokasi fasilitas umum. Titik yang terletak di 

setiap lokasi dengan menggunakan tools analysis tools, overlay dan spatial join. 

Kelas service area yang ada kemudian dapat diketahui jumlah penduduk yang dapat 

dilayani menggunakan tools spatial analyst tools, zonal, dan zonal statictic as table. 

Tools tersebut dapat mengetahui jumlah penduduk dari setiap kelas service area. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian ini dengan variabel yang 
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digunakan adalah jaringan jalan Kota Batam, titik-titik halte Bus Trans Batam, titik-

titik fasilitas pendidikan, industri dan perkantoran, administrasi Kecamatan Kota 

Batam melalui proses pengolahan data dengan metode analisis jaringan 

memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) untuk pemetaan service area 

pendidikan, perkantoran dan industri yang divisualisasikan dalam bentuk peta area 

pelayanan halte Bus Trans Batam kecamatan di Kota Batam. 
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METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data administrasi Kecamatan 

Kota Batam, data jaringan jalan yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kota Batam, titik halte bus, titik fasilitaspendidikan, 

perkantoran dan industri dan data raster populasi Kota Batam. Adapun 

metodologi penelitian dijabarkan pada diagram alir seperti pada Gambar 1. 

Gambar 1 merupakan diagram alir pada penelitian ini. Data yang diolah yaitu 

data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dilakukan analisis jaringan 

jalan yaitu untuk menemukan rute yang terbaik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 

Selanjutnya dilakukan analisis service area yang tujuannya untuk menganalisis 

fasilitas apa saja yang terdapat di halte-halte bus baik berdasarkan jarak dan 

waktu tempuh. Dari service area yang didapatkan kelas service area yang terdiri 

dari halte, fasilitas, jarak dan jumlah penduduk yang dapat dijangkau dari area 

pelayanan halte tersebut yang kemudian dihasilkan peta area pelayanan halte bus 

berdasarkan jarak. 
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Gambar 1. Diagram Alir 
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Klasifikasi Tata Guna Lahan dengan Jarak Halte 

Pengolahan network analysis berdasarkan jarak disesuikan berdasarkan 

hubungan tata guna lahan dengan jarak halte Tabel 1. sehingga ada 5 cakupan 

jarak layanan dimulai dari 200, 300, 400, 500 dan 1000 meter. 

Tabel 1 

Jarak Halte 
No Tata Guna 

Lahan 
CBD, Pusat 

Kota 
Jarak 

Tempat 

1 Pusat kegiatan sangat padat: pasar, pertokoan Kota 200-300 

2 Padat : perkantoran, sekolah, jasa Kota 300-400 

3 Permukiman Kota 300-400 
4 Campuran padat : perumahan, sekolah dan 

jasa 
Pinggiran 300-500 

 
5 

Campuran jarang : perumahan, ladang, 
sawah, tanah kosong 

 
Pinggiran 

 
500-1000 

Sumber : Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

 

Analisis Topologi 

Topologi jalan ditambahkan pada feature dataset yang sudah dibuat pada 

file geodatabase sebelumnya. Menambahkan aturan topologi yaitu must not 

overlap yaitu garis tidak tumpang tindih dengan garis dalam kelas fitur (atau 

subjenis) yang sama. Aturan ini digunakan di mana segmen garis tidak boleh 

diduplikasi, misalnya, di kelas fitur aliran. Garis dapat bersilangan atau 

berpotongan tetapi tidak dapat berbagi segmen, must not have dangles yaitu fitur 

garis harus menyentuh garis dari kelas fitur yang sama (atau subjenis) di kedua 

titik akhir, must not self overlap yaitu aturan ini berguna untuk fitur, seperti jalan, 

di mana segmen mungkin bersentuhan tetapi jalan yang sama tidak boleh 

mengikuti jalur yang sama dua kali, must not intersect yaitu mengharuskan baris 

dalam satu kelas fitur (atau subjenis) hanya boleh menyentuh baris lain dari kelas 

fitur (atau subjenis) yang sama di titik akhir dan must be single part yaitu 

mengharuskan garis hanya memiliki satu bagian (Network Analysis ArcGIS, 

2020). Selanjutnya dilakukan editing topologi jika terdapat error pada kelima 

rules tersebut dengan menyesuikan aturan topologi garis. 
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Analisis Jaringan 

Analisis jaringan yaitu menemukan jalur terpendek antara dua titik. 

Analis jaringan dapat menemukan cara terbaik untuk pergi dari satu lokasi ke 

lokasi lain atau mengunjungi beberapa lokasi. Lokasi dapat ditentukan secara 

interaktif dengan menempatkan titik di layar, memasukkan alamat, atau 

menggunakan titik di kelas fitur atau lapisan fitur yang ada. Hasil dari analisis 

jaringan berupa garis dan titik, dimana titik berasal dari perpotongan antar garis 

(jalan). 

Analisis Service area 

Analisis jaringan yang adadapat dibuat analisis service area dengan 

memilih fungsi network analysis dan new service area. Menambahkan titik-titik 

halte bus sebagai titik analisis dan nilai toleransiposisi lokasi dan pengaturan 

analisis impedansi disesuikan dengan pembagian lima klasifikasi tata guna lahan 

dengan jarak halte yaitu 200, 300, 400, 500 dan 1000 meter. 

Jumlah penduduk yang dapat dilayani dalam Cakupan Jarak dan Waktu 

Kelas service area yang ada kemudian dapat diketahui jumlah penduduk yang 

dapat dilayani menggunakan tools spatial analyst tools, zonal, dan zonal statictic 

as table. Tools tersebut dapat mengetahui jumlah penduduk dari setiap kelas 

service area. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 2. Peta Area Pelayanan Bus Berdasarkan Jarak Kecamatan 
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Sagulung 

Pada Gambar 2 merupakan peta pelayanan halte bus Trans Batam Kecamatan 

Sagulung terdapat informasi cakupan layanan jarak setiap halteyang dimulai dari 

200 sampai 1000 meter yang ditunjukkan dari warna putih hingga merah tua. 

Sehingga akan terlihat perbedaan jarak dari warna yang menunjukkan warna 

semakin tua maka cakupan layanan jarak halte semakin jauh. 

Pembagian jarak cakupan layanan jarak setiap halte ini berdasarkan hubungan 

tata guna lahan dengan jarak halte pada Tabel 1. 

Tabel 2 
Service area berdasarkan jarak 200 meter 
Halt

e 
Fasilitas 

Halte Putra Batam Universitas Putra Batam 
Halte Panbil BPR Dana Nusantara 
Halte SMP 3 SMP 3 

Halte Kavling Baru Universitas Putra Batam 

Pada Tabel 2 menunjukkan terdapat 4 fasilitas dan 4 halte yang terjangkau 

dari jarak 200 meter yaitu 75% didominasi oleh fasilitas pendidikan dan 25% 

fasilitas perkantoran berupa perbankan. 

Tabel 3 
Service area berdasarkan jarak 300 meter 

 
Halte Fasilita

s 
Halte Buana Raya Universitas Putra Batam 

Halte SMK 1 SMK 1 Negeri Batam 
Halte Kartini SMP Kartini Sekupang 

Halte Tembesi SDN 2 Tembesi 

Pada Tabel 3 menunjukkan ada 4 halte dan 4 fasilitas yang terjangkau dari 

jarak 300 meter dimana 100% terdapat fasilitas pendidikan dari sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. 

Tabel 4 
Service area berdasarkan jarak 400 meter 

 
Halt

e 
Fasilita

s 
Halte Simpang Barelang SDN 2 Tembesi 

Halte Polibatam Sekolah Indo Global 
Halte Teluk Mata Ikan SDN 006 Nongsa 

Halte BCS Mall Lurah Indah Baloi Office 
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Pada Tabel 4 menunjukkan ada 4 fasilitas yang terjangkau 400 meter dari 4 

halte dimana 75% didominasi oleh fasilitas pendidikan dan sisanya berupa 

fasilitas perkantoran. 

Tabel 5 
Service area berdasarkan jarak 500 meter 

 
Halt

e 
Fasilita

s 
Halte Garama SMPN 04 

Halte Putri Tujuh SMK Negeri 1 Batam 
Halte Simpang Frengky Kristen Basic School 

Halte Dutamas Cammo Industrial Park 

Pada Tabel 5 menunjukkan ada 4 fasilitas yang terjangkau 500 meter dari 4 

halte dimana 75% berupa fasilitas pendidikan dan 25% berupa fasilitas industri. 

Tabel 6 

Service area berdasarkan jarak 1000 meter 

 
Halte Fasilitas 

Halte Villa Muka Kuning SMK Negeri 1 Batam 

Halte Puskopkar 2 Universitas Putera Batam 

Halte Polibatam Kristen Basic School 

Halte Tiban III Kantor Lurah Patam Lestari 

Pada Tabel 6 menunjukkan ada 4 fasilitas yang terjangkau dari 4 halte dari 

jarak 1000 meter dimana 75% berupa fasilitas pendidikan dan 25% berupa 

fasilitas perkantoran. 

Tabel 7 

Jumlah Penduduk Terbanyak 

 
No 

 
Jarak 

 
Pelayanan 

Halte 

Penduduk 
Terbanyak 

1 200 Halte Gate 2 DC Mall Kecamatan Lubuk 
Baja 

1.769 

2 300 Halte Gate 2 DC Mall Kecamatan Lubuk 
Baja 

3.172 

3 400 Halte BCS Mall Kecamatan Lubuk Baja 4.653 

4 500 Halte Kodim Kecamatan Batu Ampar 6.931 
5 1000 Halte Kodim Kecamatan Batu Ampar 26.958 

Kelas dari service area yang sudah diolah kemudian dapat dicari jumlah 

penduduk berdasarkan kelas tersebut. Disimpulkan bahwa berdasarkan jarak 200, 
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300, 400, 500 dan 1000 di 11 Kecamatan didapatkan jumlah penduduk terbanyak 

dari jarak pelayanan halte di Kecamatan Kota Batam yang dapat dilihat pada 

Tabel 7 yaitu penduduk terbanyak di Halte Kodim dengan 26.958 penduduk dan 

terkecil di Halte Piayu dengan 70 penduduk. 

Tabel 8 Jumlah Penduduk Terkecil 

 

 

 

 

 
No 

 
Jarak 

 
Pelayanan Halte 

Penduduk 
Terkecil 

 

1 

 

200 

 

Halte Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk 

 

70 

2 300 Halte Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk 70 

3 400 Halte Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk 70 

4 500 Halte Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk 70 

5 1000 Halte Pramuka Kecamatan Nongsa 82 
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Kelas dari service area yang sudah diolah kemudian dapat dicari jumlah 

penduduk berdasarkan kelas tersebut. Disimpulkan bahwa berdasarkan jarak 200, 

300, 400, 500 dan 1000 di 11 Kecamatan didapatkan jumlah penduduk terkecil di 

Halte Piayu dengan 70 penduduk berdasarkan Tabel 8.SIMPULAN 

Analisis jaringan dapat digunakan untuk mengetahui service area 

berdasarkan jarak halte dan waktu tempuh. Berdasarkan metode tersebut maka 

didapatkan kelas service area dari fasilitas umum yaitu pendidikan, perkantoran 

dan industri dari halte bus. Kelas service area terdapat nama halte dan fasilitas 

yang dicapai berdasarkan jarak di 11 Kecamatan Kota Batam. Area pelayanan 

berdasarkan jarak disimpulkan : 

1. Pada jarak 200 sampai 1000 meter kelas service area didominasi 75% 

fasilitas pendidikan, 25% fasilitas perkantoran dan industri 

2. Jumlah penduduk terbanyak yang dapat dilayani yaitu di Halte 

Kodim Kecamatan Batu Ampar dengan 26.958 penduduk pada jarak 

1000 meter. 

3. Jumlah penduduk terkecil yaitu pada jarak 200-500 meter di Halte 

Piayu Laut Kecamatan Sei Beduk dengan 70 penduduk. 
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Abstract  

Now, technological developments are increasing rapidly, one of which is in cloud 

computing stored on servers. The more users accessing the service, the heavier the server 

load will be. Therefore, cluster technology is needed. With cluster technology, every 

incoming request will be divided equally or equally to each server. However, to run a 

cluster, a cluster orchestration software is needed. In this study, we compare two 

orchestrations, namely Openshift and Kubernetes. The virtualization technology used is 

Kernel-Based Virtual Machine (KVM). In this study, we compare latency, CPU usage, and 

memory usage when accessing the web between Openshift cluster and Kubernetes cluster 

technologies. The highest latency test results were 18201 ms by Kubernetes cluster and the 

lowest latency was 1374 ms by Openshift cluster technology. The latency of the Openshift 

cluster is lower because the nodes are divided into compute, infra, and controller. Good 

latency is low latency because it can open web pages faster. In standby, the lowest CPU 

usage and the lowest memory usage are Openshift clusters, namely 0.13% and 60%, this is 

because in Openshift cluster technology each node is divided into computing, infrared , and 

controller. In a busy state, the highest CPU usage and the highest memory are Kubernetes 

clusters, namely 75.14% and 98%, this is because in Kubernetes there is no node sharing.     

Keywords: Openshift cluster, Kubernetes cluster, Latency, CPU, Memory.  

Abstrak 

Dewasa ini, perkembangan teknologi meningkat pesat salah satunya pada Cloud computing 

yang tersimpan pada server. Semakin banyak pengguna yang mengakses layanan tersebut 

akan mengakibatkan beban server menjadi lebih berat. Oleh karena itu, dibutuhkan 

teknologi cluster. Dengan teknologi cluster setiap request yang masuk akan dibagi secara 

merata atau seimbang kepada masing-masing server. Namun, untuk menjalankan sebuah 

cluster, maka dibutuhkan sebuah software cluster orchestration. Pada penelitian ini 

membandingkan dua orcherstration yaitu Openshift dan Kubernetes. Teknologi virtualisasi 

yang digunakan adalah virtualisasi Kernel-Based Virtual Machine (KVM). Pada penelitian 

ini membandingkan latency, pemakaian CPU, dan pemakaian memory saat mengakses 

halaman web antara teknologi Openshift cluster dan Kubernetes cluster. Diperoleh hasil 

pengujian latency tertinggi yaitu 18201 ms oleh Kubernetes cluster dan latency terendah 

yaitu 1374 ms oleh teknologi Openshift cluster. Latency dari Openshift cluster lebih rendah 

dikarenakan node dibedakan menjadi compute, infra, dan controller. Latency yang baik 

yaitu latency rendah karena dapat membuka halaman web lebih cepat Dalam keadaan 

standby, pemakaian CPU terendah dan pemakaian memory terendah adalah Openshift 

cluster yaitu 0,13% dan 60%, hal ini dikarenakan dalam teknologi Openshift cluster setiap 

node dibedakan menjadi compute, infra, dan controller. Dalam keadaan busy, pemakaian 

mailto:sari17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:agus@pcr.ac.id
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CPU tertinggi dan memory tertinggi adalah Kubernetes cluster yaitu 75,14% dan 98%, hal 

ini disebabkan dalam Kubernetes tidak adanya pembagian node. 

Kata Kunci: Openshift Cluster, Kubernetes Cluster, Latency, CPU, Memory. 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini, perkembangan teknologi meningkat pesat khususnya pada 

penggunaan teknologi komputasi. Teknologi komputasi adalah aktivitas penggunaan 

dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak 

komputer. Jenis-jenis komputasi modern terbagi tiga macam, yaitu komputasi mobile, 

komputasi grid, dan cloud computing (Alkhawarizmi 2019). Cloud Computing 

merupakan sebuah teknologi yang menjadikan Internet sebagai pusat server untuk 

mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud Computing memudahkan 

penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih 

dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui 

Internet (IDCloudHost 2019). Cloud computing memiliki tiga model layanan seperti 

Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) dan Platform as a 

Service (PaaS).  Pada penelitian ini model yang digunakan adalah Infrastructure as a 

Service (IaaS). IaaS merupakan layanan yang memungkinkan penggunaan server tanpa 

perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik,  melakukan pemeliharaan rutin, 

dan melakukan konfigurasi perangkat (Intermedia 2020). Berdasarkan model 

penyebarannya, cloud computing memiliki empat pemodelan, yaitu Private Cloud, 

Community Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud. Private cloud adalah salah satu model 

komputasi yang menawarkan lingkungan kepemilikan yang didedikasikan untuk 

keperluan dan kebutuhan satu entitas bisnis (IdCloudHost 2020). 

Layanan cloud computing tersimpan pada server. Semakin banyak pengguna yang 

mengakses layanan tersebut akan mengakibatkan beban server menjadi lebih berat, 

dikarenakan layanan harus bekerja secara terus menerus dalam menyediakan data yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas kerja server 

dibutuhkannya solusi ketika terjadi masalah dalam satu node maka mesin virtual 

didalamnya akan berpindah ke node lain untuk meminimalkan gangguan pada layanan 

yang diakses client. Layanan-layanan server dijalankan pada mesin-mesin server virtual 
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di dalam mesin server fisik. Jumlah layanan yang banyak, data-data penting, dan tingkat 

ketergantungan kinerja dari perusahaan, instansi, atau organisasi yang tinggi terhadap 

layanan server membuat server harus dapat melayani secara terus menerus (Yudi Restu 

Adi 2016). Oleh karena itu, diperlukanya teknologi cluster yang bertujuan mengurangi 

beban  kerja dari server (Apriliana, Darusala and Nathasia 2018). 

Dengan adanya teknologi cluster beban kerja sever akan dibagi dengan rata sesuai 

dengan jumlah server yang telah tercluster. Setiap request yang masuk akan dibagi 

secara merata atau seimbang kepada masing-masing server. Dalam teknologi cluster ini 

dibutuhkan sebuah platform untuk manajemen. Platform yang dapat digunakan antara 

lain Kubernetes dan Openshift. Openshift adalah platform yang dioptimalkan untuk 

aplikasi web, memungkinkan membangun, menguji, dan menggunakan aplikasi web, 

tanpa menyediakan dan memelihara server khusus untuk setiap aplikasi. Kubernetes 

merupakan platform open-source untuk manajemen beban kerja aplikasi dalam 

container, serta menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. Kubernetes 

berada dalam ekosistem yang besar dan berkembang pesat. Service, support, dan 

perkakas Kubernetes tersedia secara meluas (Roziq 2020) 

Teknologi virtualisasi server yang diterapkan pada server dengan prosesor berinti 

lebih dari satu, dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dan services 

secara virtualisasi. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi permasalahan mengenai 

kebutuhan yang tinggi terhadap perangkat keras dapat teratasi. Hal ini tentu akan 

mengurangi jumlah biaya yang dialokasikan untuk pembelian perangkat keras. Sehingga 

penggunaan teknologi virtualisasi lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan 

mesin yang bukan virtual. Salah satu teknologi yang memungkinkan Openshift dan 

Kubernetes dapat berjalan didalamnya adalah KVM. Kernel-Based Virtual Machine 

(KVM) adalah salah satu teknologi virtualisasi (hypervisor) yang dikembangkan oleh 

Linux. KVM merupakan dedicated server atau berdiri sendiri karena memiliki kinerja 

yang baik dan handal serta VPS lain tidak akan terganggu. Kelebihan virtualisasi KVM  

antara lain: dapat menggunakan sistem operasi apa saja, dapat menggunakan SWAP, 

disertai dengan remote VNC, dan tidak dibatasi oleh node (Asrawan 2019).  
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Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan analisis perbandingan antara Openshift 

cluster menggunakan KVM dengan Kubernetes cluster menggunakan KVM. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat perbedaan kinerja sumberdaya saat teknologi Openshift 

cluster dengan Kubernetes cluster diterapkan pada teknologi virtualisasi yang sama, 

maka dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Openshift Cluster menggunakan 

KVM” dengan tujuan menginstalasi dan memanajemen Openshift cluster dan 

Kubernetes cluster menggunakan virtualisasi KVM, dan membandingkan dan 

menganalisis perbedaan kinerja sumber daya perangkat keras (CPU dan memori) 

Openshift cluster dengan Kubernetes cluster menggunakan KVM. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode 

pengujian performance testing. Pengujian performance akan diuji dengan beberapa cara 

yaitu: pengujian stress testing bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kinerja sebuah 

web server dalam menangani request client dalam jumlah yang sangat banyak secara 

bersamaan dalam satu waktu pada server dengan menggunakan tools JMeter. Pengujian 

kinerja virtualisasi web server dalam keadaan standby dan busy dilakukan untuk 

memantau persentase penggunaan CPU dan memory yang terpakai pada web server 

tidak di akses client (standby) dan di akses client (busy) pada server Openshift cluster 

dan Kubernetes cluster dengan menggunakan aplikasi protokol. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

8. Hasil Stress Testing 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat stress testing terhadap web 

server pada masing-masing server. Pengukuran tingkat latency yang dilakukan dengan 

5 kali tahapan pengujian yaitu 100 client, 200 client, 300 client, 400 client dan 500 

client dengan masing-masing pengujian dilakukan 5 kali percobaan dalam mengambil 

data. 
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Gambar 1. Grafik Pengukuran Latency 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 

4.1 yang merupakan hasil rata-rata jumlah latency dari semua pengujian yang dilakukan 

pada server Openshift cluster dan Kubernetes cluster.Pada teknologi Openshift cluster 

menunjukkan jumlah latency paling tinggi yaitu 10259 ms dan latency paling rendah 

yaitu 1374 ms. Sedangkan pada Kubernetes cluster jumlah latency paling tinggi yaitu 

18201 ms, dan jumlah latency paling rendah yaitu 3016 ms. Hal ini dikarenkan pada 

Openshift cluster node dibedakan menjadi compute, infra, dan controller. Sehingga 

ketika layanan web server diakses oleh pengguna, web server akan dapat tampil lebih 

cepat dibandingkan dengan Kubernetes cluster. Latency merupakan berapa lama 

perjalanan data antara sumber dan tujuan, sehingga emakin rendah latency terhadap web 

server akan semakin baik. 

9. Hasil CPU dan Memory 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada saat keadaan server standby dan busy 

diperoleh data penggunaan CPU. Penggunaan CPU dilakukan dengan keadaan standby, 

100 client, 200 client, 300 client, 400 client dan 500 client dengan masing-masing 

pengujian dilakukan 5 kali percobaan dalam mengambil data. 
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Gambar 2. Grafik penggunaan CPU saat standby dan busy 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 

2. yang merupakan hasil rata-rata persentase penggunaan CPU dari semua pengujian 

yang dilakukan pada server Openshift cluster dan Kubernetes cluster dalam keadaan 

standby dan busy. 

Pada saat keadaan standby, teknologi Openshift cluster menunjukkan penggunaan 

CPU terendah yaitu 0,13% sedangkan penggunaan CPU tertinggi adalah teknologi 

Kubernetes cluster yaitu 0,75%. Pada kedua server terdapat node-node yang berjalan di 

atas mesin virtual. 

Pada saat keadaan busy, teknologi Openshift cluster menunjukkan penggunaan 

CPU terendah yaitu 3,18% karena pada Openshift cluster setiap node dibedakan 

menjadi compute, infra dan controller pada saat menerima request client. sedangkan 

penggunaan CPU tertinggi terdapat pada teknologi Kubernetes cluster yaitu 75,14% 

karena tidak adanya pembagian control plane (compute, infra, controller). Pengujian 

dengan membedakan jumlah client ternyata memberikan hasil penggunaan CPU yang 

berbeda. Semakin banyak client yang mengakses maka akan naik penggunaan CPU.  

Selanjutnya adalah analisis penggunaan memory pada masing-masing server pada 

saat standby dan diakses oleh 100 client, 200 client, 300 client, 400 client dan 500 

client. 
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Gambar 3. Grafik penggunaan memory saat standby dan busy 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh grafik seperti pada Gambar 

3. yang merupakan hasil rata-rata persentase penggunaan memory dari semua pengujian 

yang dilakukan pada server Openshift cluster dan Kubernetes cluster dalam keadaan 

standby dan busy. 

Pada saat keadaan standby, teknologi Openshift cluster menunjukkan penggunaan 

memory terendah yaitu 60% karena pada Openshift cluster terdapat control plane yang 

membagi node menjadi compute, infra dan controller. Sedangkan penggunaan memory 

tertinggi adalah teknologi Kubernetes cluster yaitu 61% dikarenakan tidak adanya 

control plane pada teknologi Kuberneter cluster. 

Pada saat keadaan busy, teknologi Openshift cluster menunjukkan penggunaan 

memory terendah yaitu 61% karena adanya control plane yang membagi node menjadi 

compute, infra dan controller, sedangkan penggunaan memory tertinggi terdapat 

teknologi Kubernetes cluster yaitu 98%. Pengujian dengan membedakan jumlah klien 

ternyata memberikan hasil penggunaan memory yang berbeda. Semakin banyak klien 

yang mengakses maka akan naik penggunaan memory. 

 

 

SIMPULAN  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 

6. Openshift cluster dan Kubernetes cluster dapat dibangun di dalam virtualisasi 

KVM. 

7. Latency tertinggi yaitu 18201 ms oleh Kubernetes cluster dan latency terendah 

yaitu 1374 ms oleh teknologi Openshift cluster berdasarkan semua pengujian yang 

dilakukan. 

8. Dalam keadaan standby, pemakaian CPU terendah dan pemakaian memory 

terendah adalah Openshift cluster yaitu 0,13% dan 60% dibandingkan dengan 

teknologi Kubernetes cluster berdasarkan semua pengujian yang dilakukan. 

9. Dalam keadaan busy, pemakaian CPU tertinggi dan memory tertinggi adalah 

Kubernetes cluster yaitu 75,14% dan 98% berdasarkan semua pengujian yang 

dilakukan. 

10. Semakin banyak jumlah client yang mengakses web server maka semakin tinggi 

penggunaan sumber daya perangkat keras pada kedua server. 
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Abstract 

212Mart has a problem, namely that the order is still using by telephone or the WhatsApp 

application so that errors often occur in ordering, customers also place orders for products 

with stock that turns out to be out of stock at the store. From these problems, an android-

based online sales application is needed. This application was tested using the Blackbox 

Testing test which resulted in accordance with the function, and testing using user 

acceptance testing which obtained a total of 94%, meaning that sales of the Android-based 

212Mart application can be accepted by 212Mart. 

Keywords: Android, prototyping, user acceptances testing  

Abstrak 

212Mart mengalami permasalahan yaitu pemesanan tersebut masih menggunakan via 

telepon ataupun aplikasi WhatsApp sehingga sering terjadi kesalahan pada pemesanan, 

pelanggan juga melakukan pemesanan produk dengan stock yang ternyata pada toko 

sudah habis. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi penjualan 

online berbasis android. Aplikasi ini diuji denga menggunakan pengujian Blackbox 

Testing yang menghasilkan sesuai dengan fungsinya, dan pengujian menggunakan user 

accaptances testing yang memperoleh total 94% artinya aplikasi penjualan 212Mart 

berbasis android ini dapat diterima oleh pihak 212Mart 

Kata Kunci: Android, prototyping, blackbox testing, user acceptances testing 
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PENDAHULUAN 

 212Mart merupakan minimarket Koperasi Syariah yang menjual kebutuhan 

pokok sehari-hari seperti bahan pokok, perlengkapan rumah dan alat tulis. 212Mart juga 

memberikan lapak pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjualkan 

produknya. 212Mart yang menjadi studi kasus saya berlokasi di Jl. Umban Sari, Kec. 

Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik 212Mart Umban Sari, 

perusahaan ini memiliki permasalahan pada jual beli dan sistem inventory. Proses yang 

terjadi saat ini adalah sistem pemesanan 212Mart masih manual dengan datang 

langsung ke toko, untuk pelanggan yang sudah berlangganan bisa melakukan 

pemesanan melalui aplikasi WhatsApp dan didukung dengan pengiriman promo-promo 

yang berlangsung. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan dapat menggunakan jasa 

antar produk ke alamat yang dituju dengan tarif yang telah ditentukan. Sedangkan 

Sistem inventory sendiri akan dibangun berbasis website oleh Putri Dinda Dwi Karisya. 

Permasalahan diatas mengakibatkan pelanggan sering melewatkan promo-promo 

yang tersedia dikarenakan sebelumnya promo hanya disampaikan melalui group 

WhatsApp yang menyebabkan pesan tidak terbaca dan seringkali tertimpa dengan pesan 

yang lain. Selain itu, pelanggan sering kali melakukan pemesanan barang yang sudah 

tidak tersedia ditoko. 

Oleh karena itu, perlu didukung sebuah sistem yang dapat membantu dalam 

proses jual beli dengan membangun sebuah aplikasi pemesanan produk berbasis 

android untuk 212Mart yang mana data persediaan, promosi dan laporan transaksi 

penjualan akan diambil dari website sistem informasi inventory. Pelanggan nantinya 

cukup melakukan pemesanan dari aplikasi yang dapat mengetahui persediaan produk 

yang tersedia saat ini pada aplikasi. Sistem ini dibangun menggunakan metode 

prototyping yang bertujuan agar user berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, 

sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan.  
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Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu dan meningkatkan 

pelayanan kinerja operasional dalam melayani pemesanan produk dan mempermudah 

pelanggan dalam melakukan pemesanan. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tahap Listen to Customer 

• Analisa Kebutuhan Pengguna 

Pengumpulan kebutuhan yaitu tahapan proses wawancara kepada client untuk 

menganalisa apa saja permasalahan yang dialami pada pihak 212Mart serta 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Maka, dari hasil mendengarkan client kebutuhan yang diperlukan dalam sistem 

antara lain: 

1) Sistem dapat membuat akun baru 

2) Sistem dapat menampilkan produk beserta deskripsinya 

3) Sistem dapat menampilkan promosi  

4) Sistem dapat memperbarui persediaan pada produk 

5) Sistem dapat melakukan pemesanan produk 

6) Dapat melacak pesanan produk 

7) Sistem dapat melakukan pengiriman bukti transaksi 

2. Tahap Build and Revice Mockup  

• Usecase Diagram 

• Skenario usecase diagram 

• Prototype 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

5. Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan aplikasi secara detail 

yang akan dibangun melalui tahap wawancara. Sesuai dengan hasil wawancara maka 

ditemukan sekumpulan informasi berisi kebutuhan - kebutuhan yang di butuhkan oleh 

pengguna aplikasi. 

6. Specify Requirements 
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Aplikasi penjualan 212Mart ini memiliki 3 aktor, yaitu Pelanggan, Pegawai, 

Pemilik. Kebutuhan fungsional Pelanggan yaitu mendapatkan informasi produk yang 

tersedia beserta harganya dan melakukan pemesanan serta pembayaran. Sedangkan 

Pegawai yaitu melakukan konfirmasi pesanan dan pengantaran. Kebutuhan pemilik 

yaitu mendapatkan informasi transaksi dan stok produk. Sedangkan untuk website pada 

admin akan mengelola semua data produk yang akan langsung ditampilkan pada 

android. 

7. Produce Design Solutions 

5) User Case Diagram 

 

Gambar 46 Usecase Diagram 

 Pada gambar 1 merupakan perancangan usecase diagam digunakan untuk 

mendeskripsikan kegunaan sistem yang memiliki 3 aktor pada android, yaitu 

Pelanggan, pegawai dan pemilik sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 

Perancangan usecase diagram mengalami perubahan hingga tahap 2 diawali 

dengan 4 aktor yaitu pelanggan, pegawai, driver dan pemilik. Kemudian setelah 

Menyusun prototype dan kembali melakukan penyesuaian dengan client aktor pegawai 

dan driver menjadi satu akun tanpa menghilangkan fitur dan fungsi driver. 

6) Pengembangan Perancangan Aplikasi 
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Berdasarkan kebutuhan pengguna aplikasi maka pengembangan aplikasi dibagi 

menjadi 2 tahapan yaitu pengembangan perancangan tahap 1 yang terdiri dari 4 aktor 

dan tahap 2 yang terdiri dari 3 aktor. 

7) Review Perancangan Desain antarmuka Aplikasi. 

Berdasarkan hasil review tampilan aplikasi didapatkan hasil bahwa pihak pesantren 

sudah setuju dengan perancangan desain antarmuka yang menjadi solusi dari 

permasalahan pada proses penjualan pada 212Mart Umban Sari, Pekanbaru. 

8) Review Evaluasi Perancangan Tampilan Aplikasi 

Berdasarkan hasil review evaluasi perancangan tampilan aplikasi yang diisi oleh 

pihak 212Mart yang bisa diartikan bahwa pengguna setuju perancangan tampilan 

aplikasi penjualan online berbasis android dirancang sudah sesuai dengan yang 

diinginkan. 

8. Evaluation Design 

5) Hasil Perancangan 

Template aplikasi penerimaan santri baru ini dirancang berdasarkan proses 

prototyping yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hasil perancangan 

tampilan template aplikasi penjualan online berbasis android pada 212Mart:  

 

Gambar 2 Tampilan login 
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Pada gambar 2 antarmuka halaman login pengguna terdapat form login yang 

terdiri Form input nomor hp dan password Serta button login. 

         

Gambar 3. Halaman utama pelanggan 

Pada gambar 3 merupakan tampilan halaman utama setelah login pada 

pelanggan. Pelanggan dapat mencari produk sesuai dengan kategorinya, melihat 

keranjang pesanan, melihat pesanan yang sudah dicheckout sebelumnya serta melihat 

riwayat pemesanan. 
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    Gambar 4. Konfirmasi Pesanan pada pegawai 

Pada gambar 4 merupakan tampilan konfirmasi pesanan pelanggan pada 

pegawai 

 

Gambar 5. Laporan Transaksi  

 Pada gambar 5 merupakan tampilan laporan transaksi berdasarkan bulan oleh 

pemilik. 
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6) Pembahasan User Acceptance Test 

Proses dalam UAT juga merupakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan seorang 

programmer. Diperiksa apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement 

sudah ada dalam sistem yang akan diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang 

telah ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Hasil dari UAT adalah 

dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti pengujian inilah 

dapat diambil kesimpulan, apakah sistem yang diuji telah dapat diterima oleh 

pengguna atau tidak.  

Total fungsi yang dijadikan butir uji untuk dilakukannya user acceptance test 

adalah 32 buah. Terdapat 2 pilihan jawaban pada saat melakukan user acceptance 

test, pilihannya yaitu Ya dan Tidak. Semua butir uji mendapatkan jawaban Ya yang 

bisa dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Hasil user acceptance test 

Kesimpulan Jumlah 

Ya 30 Butir Uji 

Tidak 0 Butir Uji 

 

7) Pembahasan Blackbox Testing 

Berdasarkan hasil pengujian black box testing terhadap sistem penerimaan santri 

baru yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa setiap fitur sudah 

diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan user.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan sistem informasi penjualan 

212Mart baru maka dapat disimpulkan hasil pengujian black box testing bahwa 

fungsionalitas sistem informasi penjualan 212Mart berjalan sesuai dengan kebutuhan 
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user dan hasil dari user acceptance sistem informasi penjualan 212Mart sudah dapat 

diterima oleh pengguna aplikasi. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan penjualan dengan menerapkan customer relationship management 

pada pelanggan. 
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Abstract 

In the current era of globalization, children's lack of knowledge about family tree is quite 

high. A total of 30 children can only answer an average of 30 percent of the 10 questions 

about family tree. This is influenced by the high level of urbanization, lack of 

introduction to family tree by parents, modern urban environment and less interactive 

book learning media. So we need an alternative learning media for children to introduce 

family tree based on ethnicity in addition to using books, with educational games. It is 

hoped that the games made can be an alternative learning media apart from reading 

books. The game is made in the form of a puzzle piece of family members' pictures. From 

the results of the media expert validation test using the LORI (Learning Object Review 

Instrument) standard, the percentage value is 87% and is classified as very good. From 

the results of the material expert validation test using the LORI standard, the percentage 

obtained is 94% and is classified as very good. From the results of testing and data 

analysis on the pre-test and post-test scores using the Paired Sample t-Test, there are 

significant differences in the values of the pre-test and post-test. From the results of the 

N-gain Score test, the percentage value is 62.10% and is considered quite effective. It can 

be concluded that the 2D educational game introducing the family tree based on the built 

tribe can be used as an alternative learning media besides books to introduce the family 

tree to children. 

Keywords: Family tree, educational games, Unity, 2D animation. 

Abstrak 

Pada era globalisasi saat ini, kurangnya pengetahuan anak tentang silsilah keluarga cukup 

tinggi. Sebanyak 30 anak hanya dapat menjawab rata-rata 30 persen dari 10 soal tentang 

silsilah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat urbanisasi, kurangnya 

pengenalan silsilah keluarga oleh orangtua, lingkungan perkotaan yang modern dan 

media pembelajaran buku yang kurang interaktif. Maka diperlukan sebuah media 

pembelajaran alternatif bagi anak-anak untuk mengenalkan silsilah keluarga berdasarkan 

suku selain menggunakan buku, dengan game edukasi. Diharapkan game yang dibuat 

dapat menjadi media pembelajaran alternatif selain dengan membaca buku. Game yang 

dibuat berbentuk puzzle potongan gambar anggota keluarga. Dari hasil uji validasi ahli 

media menggunakan standar baku LORI (Learning Object Review Instrument), 

didapatkan nilai persentase sebesar 87% dan tergolong sangat baik. Dari hasil uji validasi 

ahli materi menggunakan standar baku LORI, didapatkan persentase sebesar 94% dan 

tergolong sangat baik. Dari hasil pengujian dan analisis data pada nilai pre-test dan post-

test dengan menggunakan uji Paired Sample t-Test, terdapat perbedaan nilai yang 
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signifikan dari pre-test dan post-test. Dari hasil uji N-gain Score, didapatkan nilai 

persentase sebesar 62,10% dan termasuk Cukup Efektif. Dapat disimpulkan bahwa game 

edukasi 2D pengenalan silsilah keluarga berdasarkan suku yang dibangun, dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran alternatif selain buku untuk mengenalkan silsilah 

keluarga kepada anak-anak. 

Kata kunci: Silsilah keluarga, game edukasi, Unity, animasi 2D. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sekarang, kurangnya pengetahuan anak-anak tentang istilah silsilah 

keluarga sangat tinggi. Dibuktikan dengan hasil uji wawasan tentang silsilah keluarga terhadap 

30 orang anak. Dari 10 pertanyaan tentang silsilah keluarga, rata-rata benar hanya 30 persen dari 

pertanyaan.  

Pengaruh urbanisasi juga cukup penting untuk pemahaman anak-anak terhadap istilah 

silsilah keluarga. Berdasarkan data proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh Bappenas yakni 

persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi pada tahun 2025, menunjukkan 

penaikan dari tahun 2020 sebesar 4 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah persentase 

tertinggi yaitu sebesar 100 persen, disusul provinsi Kepulauan Riau mencapai 83 persen. Hal 

tersebut membuat anak-anak lupa akan budaya dan tradisi suku nya. Anak-anak harus 

beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang modern. Kurangnya pengenalan silsilah keluarga 

dari orangtua juga berpengaruh terhadap pengetahuan anak akan silsilah keluarga. Mempelajari 

silsilah keluarga menggunakan buku berupa teks atau gambar, membuat proses belajar tidak 

interaktif. Dibutuhkan media pembelajaran alternatif selain buku, agar proses belajar menjadi 

interaktif. 

Maka diperlukan sebuah media pembelajaran alternatif bagi anak-anak untuk 

mengenalkan silsilah keluarga berdasarkan suku selain menggunakan buku, dengan game 

edukasi. Diharapkan game yang dibuat dapat menjadi media pembelajaran alternatif selain 

dengan membaca buku. Game yang dibuat berbentuk puzzle potongan gambar anggota 

keluarga. Dari hasil uji validasi ahli media menggunakan standar baku LORI (Learning Object 

Review Instrument), didapatkan nilai persentase sebesar 87% dan tergolong sangat baik. Dari 

hasil uji validasi ahli materi menggunakan standar baku LORI, didapatkan persentase sebesar 

94% dan tergolong sangat baik.. Dari hasil pengujian dan analisis data pada nilai pre-test dan 

post-test dengan menggunakan uji Paired Sample t-Test, terdapat perbedaan nilai yang 

signifikan dari pre-test dan post-test. Dari hasil uji N-gain Score, didapatkan nilai persentase 

sebesar 62,10% dan termasuk Cukup Efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

6) Studi Literatur 
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Dilakukan studi untuk mengumpulkan berbagai referensi baik dari jurnal, 

buku, paper, makalah, ataupun situs internet yang membahas 

permasalahan serupa yang digunakan untuk membangun game edukasi 

pengenalan silsilah keluarga berdasarkan suku berbasis android 

menggunakan animasi 2D. 

7) Validasi Ahli  

Validasi Ahli dilakukan kepada Ahli Media dan Ahli Materi. Bertujuan 

untuk mengetahui game yang dibuat layak atau tidak untuk anak-anak 

Sekolah Dasar. 

No Aspek Penilaian 
Skor Persentase 

Interpretasi 

1. Presentation Design 76% Sangat Baik 

2. Interaction Usability 82% Sangat Baik 

3. Accessibility 91% Sangat Baik 

4. Reusability 100% Sangat Baik 

Rata – rata 87% Sangat Baik 

  Tabel 1. 1 Validasi Ahli Media 

 

No Aspek Penilaian 
Skor 

Persentase 
Interpretasi 

1. Learning Goal Alignment 100% Sangat Baik 

2. Content Quality 96% Sangat Baik 

3. Feedback and Motivation 86% Sangat Baik 

Rata – rata 94% Sangat Baik 

  Tabel 1. 2 Validasi Ahli Materi 

 

8) Kuesioner 

Kuisioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden mengenai 

aplikasi yang dibuat. 

9) Pembuatan Laporan 
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Pada tahap ini, akan dilakukan dokumentasi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

X. Arsitektur Sistem  

Sistem ini dibangun dengan perancangan sistem yang menjelaskan proses pembuatan 

game dan dapat dilihat pada Gambar 1.1 Arsitektur sistem tersebut menjelaskan bahwa 

pembuatan dari game edukasi ini akan beberapa aplikasi seperti Unity sebagai game engine, 

Inkscape untuk membuat objek dari anggota keluarga. Kemudian game akan diexport ke 

android dengan membuat sebuah keystore untuk sebuah game pada unity. Lalu game akan 

berbentuk sebuah file .APK yang kemudian akan di install pada handphone pemain. Sehingga 

pemain akan bermain game yang telah di export dalam bentuk .APK.  

 

Gambar 1. 10 Cara kerja dan Arsitektur Sistem 

Y. Hasil Perancangan Game 

Hasil dari perancangan pada game edukasi yang terdiri dari beberapa suku dan memiliki 

3 level untuk setiap suku. 

16) Tampilan Awal Game 

Dibawah ini merupakan tampilan awal dari game edukasi, terdiri dari tombol Mulai 

Bermain, Cara Bermain dan Keluar. 
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Gambar 1. 11 Tampilan Awal Game 

17) Tampilan Pilihan Suku 

Pada halaman bagian ini terdapat beberapa pilihan suku diantaranya Batak, 

Jawa, Melayu, Minang dan Tionghoa. 

 

Gambar 1. 12 Tampilan Pilihan Suku 

18) Tampilan Level 1  

Dibawah ini merupakan tampilan level 1 pada game edukasi. Terdapat 4 potongan 

gambar yang tersusun secara acak. Pemain harus menyusun potongan gambar tersebut dengan 

benar dan diberikan waktu 60 detik untuk menyelesaikannya. 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Level 1 

19) Tampilan Level 2 
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 Dibawah ini merupakan tampilan level 2 pada game edukasi. Terdapat 8 potongan 

gambar yang tersusun secara acak. Pemain harus menyusun potongan gambar tersebut sesuai 

dengan tempatnya dan diberikan waktu 45 detik untuk menyelesaikannya. 

 

Gambar 1. 14 Tampilan Level 2 

20) Tampilan Level 3 

 Dibawah ini merupakan tampilan level 3 pada game edukasi. Terdapat 9 potongan 

gambar yang tersusun secara acak. Pemain harus menyusun potongan gambar tersebut dengan 

waktu 30 detik. 

 

Gambar 1. 15 Tampilan Level 3 

Z. Hasil Pengujian  

7. Pengujian Paired Sample t-Test 

Pengujian Paired Sample t-Test digunakan untuk melihat peningkatan hasil pre-test dan 

post-test. Pada uji Paired Sample t-Test, dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai 

Signifikansi. Jika nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Jika nilai Sifnifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test. 
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Gambar 1. 16 Hasil Uji Paired Sample t-Test 

Berdasarkan hasil uji Paired Sample t-Test, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000. Maka nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil nilai pre-test dan post-test. 

8. Pengujian N-gain Score 

Uji N-gain Score dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pre-test dan 

post-test. Tujuan dari N-gain Score yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari game 

edukasi pengenalan silsilah keluarga bagi anak-anak dalam mengenalkan silsilah keluarga. 

Dibawah ini merupakan hasil uji N-gain Score: 

 Pre-Test Post-Test N-gain Score N-gain Score (%) 

Jumlah 79 214   

Rata – rata 2,63 7,13 0,62 62,10 

Tabel 1. 3 Hasil Uji N-gain Score 

 

Diketahui jumlah nilai pre-test sebesar 79 dan rata-rata sebesar 2,63. Kemudian jumlah 

nilai post-test sebesar 214 dan rata-rata sebesar 7,13. Selanjutnya rata-rata nilai N-gain Score 

sebesar 0,62 tergolong Sedang dan rata-rata nilai N-gain Score (%) sebesar 62,10% tergolong 

Cukup Efektif. 

SIMPULAN DAN SARAN 

5. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang 

didapat game edukasi yang dibangun adalah sebagai berikut: 

5. Desain Tampilan pada Game Edukasi Pengenalan Silsilah Keluarga 

Berdasarkan Suku tergolong sangat baik, dibuktikan dengan hasil validasi 

ahli media sebesar 87%. 

6. Materi Silsilah keluarga pada Game Edukasi Pengenalan Silsilah Keluarga 

Berdasarkan Suku tergolong sangat baik, dibuktikan dengan hasil validasi 

ahli materi sebesar 94%. 
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7. Berdasarkan hasil uji Paired Sample t-Test, terdapat perbedaan nilai yang 

signifikan dari pre-test dan post-test. 

8. Hasil uji N-gain Score disimpulkan bahwa game edukasi pengenalan silsilah 

keluarga yang dibangun dapat menjadi media alternatif selain buku dengan 

tingkat efektifitas sebesar 62,10% dan termasuk Cukup Efektif. 

 

6. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut: 

3. Game Edukasi Pengenalan Silsilah Keluarga Berdasarkan Suku dapat dibuat 

dalam bentuk 3D. 

4. Mengurangi jumlah anggota keluarga jika ingin membuat game edukasi yang 

sama, akan tetapi target pengguna nya yaitu anak-anak PAUD/TK. 

5. Menambahkan lebih banyak pilihan suku pada game edukasi. 
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Abstract  

The implementation of the Teaching Industry in Polibatam is one of the implementations at 

the DigiArs studio. The studio is equipped with production equipment, including animation 

production business process flows to support the realization of ACI. Through the 

implementation of this SOP, the products produced can be of industrial standard and can be 

utilized by the wider community. One of the projects undertaken As the beginning of the 

implementation of PBL in the department of informatics engineering, one of the projects 

undertaken was an English learning video. The research method is Action Research and 

Evaluation, which begins with product creation and analysis of the application of the 

animation business process flow. In Action Research, the product is made using the 

Sharewood-Rout approach by applying the animation production business process flow for 

video assets in the form of motion graphics. Furthermore, in the evaluation, an analysis of 

the application of the process flow is carried out. The results show that the business process 

flow for the production of animation products at the DigiArs studio is very dynamic, so that 

for the manufacture of multimedia products other than animation products, you can follow 

the business process specifically for products that have assets in the form of animation 

styles, such as videos, games, and simulations. 

Keywords: Teaching Industry, Animation productioni, DigiArs, Learning Video  

 

Abstrak 

Penerapan Teaching Industry di Polibatam salah satu dilaksanakan di studio DigiArs. 

Studio sudah dilengkapi peralatan untuk produksi, termasuk SOP atau alur proses bisnis 

produksi animasi untuk mendukung terwujudnya ACI. Melalui penerapan SOP ini, produk 

yang dihasilkan dapat berstandar industri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

Salah satu proyek yang dikerjakan Sebagai awal pelaksanaan PBL di jurusan teknik 

informatika, salah satu proyek yang dikerjakan yaitu video pembelajaran Bahasa Inggris.  

Metode penelitian adalah Action Research dan Evaluation, yang diawali dengan pembuatan 

produk dan analisis penerapan alur proses bisnis animasi. Pada Action Research, dilakukan 

pembuatan produk menggunakan pendekatan Sharewood-Rout dengan menerapkan alur 

proses bisnis produksi animasi untuk asset video dalam bentuk motion graphic. Selanjutnya 

pada Evaluation dilakukan analisis penerapan alur proses. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Alur proses bisnis untuk produksi produk animasi pada studio DigiArs sangat 

dinamis, sehingga untuk pembuatan produk-produk multimedia selain produk animasi 

dapat mengikuti proses bisnis tersebut khusus untuk produk yang memiliki asset dalam 

bentuk style animasi, seperti video, game, dan simulasi.  
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 Kata Kunci: Teaching Industry, Produksi Animasi, DigiArs, Video Pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

Studio animasi merupakan ruang atau wadah untuk memproduksi media animasi. 

Dalam sebuah kegiatan produksi, membutuhkan sebuah panduan untuk melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja untuk memastikan kegiatan 

berjalan lancar (Gozal, 2017). Oleh sebab itu, dihasilkan rancangan SOP siklus 

operasional pada divisi kameramen dan editor untuk meningkatkan kualitas layanan dan 

dapat mempersingkat proses produksi. 

Studio DigiArs di Politeknik Negeri Batam (Polibatam), digunakan untuk 

memproduksi animasi dan produk multimedia lainnya melalui kegiatan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) dengan menerapkan PBL (Project Based Learning). Konsep yang 

diterapkan diadopsi dari industri, yang bukan hanya sekedar praktikum di laboratorium 

yang disebut sebagai Teaching Industry (Electronics Research Group, ITB, 2012).  

Teaching Industry merupakan suatu kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi yang 

melembaga dengan model bisnis kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan industri, 

untuk meningkatkan pembelajaran dan penelitian (LPBI, 2021). Penerapan teaching 

industry/factory sudah dilakukan di Polibatam melalui Production Based Learning 

untuk memproduksi video pembelajaran (Brajawidagda, dkk, 2019).  

Studio DigiArs sudah dilengkapi dengan infrastuktur untuk memproduksi animasi 

dan produk multimedia lainnya, termasuk alur proses bisnis untuk produksi. Produk-

produk yang dihasilkan dari kegiatan PBL diupayakan dapat berstandar industri. SOP 

(Standar Operasional Prosedur) dan selanjutnya disebut dengan alur bisnis proses untuk 

produksi animasi dan multimedia yang disusun bersama dengan mitra industri dan 

asosiasi animasi (Evaliata, dkk, 2021). Hal ini diharapkan dapat mewujudkan ACI 

(Asessement Center Industry) pada Studio DigiArs, sehingga dilakukan beberapa upaya 

untuk menlengkapi instrumen-instrumen untuk produksi yang berbasis industri. 

Dalam membuat sebuah produk multimedia, umumnya dilakukan berdasarkan 3 alur 

proses utama yaitu pra-produksi, produksi dan paska-produksi untuk memperoleh hasil 

secara optimal (Bahyudi, 2021). Siklus hidup pengembangan multimedia yang perlu 
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dilakukan, bahwa 70% pekerjaan produksi berada di tahap pra-produksi, 20% pada 

tahap produksi, dan sisanya dilakukan pada tahap paska produksi. 

Studio ternama di Batam, Kinema Studios Batam juga memiliki standar sistem 

produksi animasi antara lain: (1) mengidentifikasi proses produksi animasi; (2)membuat 

prosedur dalam produksi animasi; (3) dan menguji serta mengevaluasi prosedur tersebut 

(Kinema Studios Batam, 2020). Sementara, untuk mengelola studio animasi berbasis 

industri yang diterapkan oleh PT. Kumata Indonesia dan juga Ainaki (sebagai Asosiasi 

Animasi), yang disampaikan melalui materi presentasi Workshop ACI di Politeknik 

Negeri Batam, terdiri dari: (1) Brief; (2)Penyusunan Script; (3) Penentuan Konsep 

desain, audio/voice over; (4)produksi (animator, video compositor, video editor, audio 

editor); (5) dan Mastering (Wilson, 2020). Berdasarkan adopsi dari beberapa sistem ini, 

terbentuklah alur bisnis proses untuk mendukung terwujudnya ACI yang diterapkan 

pada penelitian ini. 

Salah satu proyek yang dikerjakan melalui PBL di Polibatam adalah video 

pembelajaran Bahasa Inggris. Produksi video menerapkan alur bisnis proses untuk 

produksi animasi pada studio DigiArs. Selanjutnya, dianalisis apakah alur bisnis proses 

ini dapat diterapkan untuk produk-produk lainnya yang dikelola oleh studio DigiArs, 

seperti game, desain grafis, dan lainnya. Melalui penelitian ini, dapat dihasilkan 

masukan-masukan untuk perbaikan dokumen perwujudan ACI (Asessment Center 

Industry).  

Penelitian ini berfokus pada dua kegiatan utama yaitu pembuatan video 

pembelajaran Bahasa Inggris dan menganalisis penerapan alur bisnis proses untuk 

produksi video, apakah menghasilkan produk yang sesuai, tepat waktu, diterapkan 

seluruh proses bisnis yang ada atau parameter lainnya.  Oleh sebab itu, melalui 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan studio DigiArs sebagai 

teaching factory/industry dalam pelaksanaan PBM di Polibatam  untuk menghasilkan 

produk-produk yang berstandar industri. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan ada 2 jenis yaitu penelitian "action research" dan 

"penelitian evaluation". Penelitian "Action Research" bertujuan untuk mengembangkan 

metode kerja yang paling efisien, sehingga dapat merubah situasi, perilaku dan iklim 

kerja sebuah perusahaan. Sementara evaluation, termasuk sebagai bagian dari proses 

pembuatan keputusan dengan membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk 

dengan standar dan program yang telah ditetapkan untuk menjelaskan fenomena melalui 

evaluasi proses dan produk (Darna, 2018). 

 Oleh karena itu, SOP produksi multimedia dan animasi pada studio DigiArs 

diterapkan dan diteliti apakah sesuai untuk studio DigiArs atau perlu dikembangkan 

agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada proses produksi dan produk yang 

dihasilkan dengan standar industri. Gambaran penelitian ini ditunjukkan pada pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan alur bisnis proses untuk produksi animasi pada studio 

DigiArs, sehingga pembuatan video pembelajaran Bahasa Inggris. Proses ini diyakini 

dapat digunakan untuk produksi video pembelajaran karena salah satu asset video dalam 

bentuk motion graphic. Motion graphic merupakan salah satu style animasi yang dapat 

digunakan lebih efektif untuk pengantar video (IDS, 2021). Cara membuat motion 
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graphic ke dalam video dapat berupa: (1) Lower-thirds: mengidentifikasi artis dan 

judul/topik produk; (2) Text-collouts: on-screen text yang mengikuti narasi atau 

instrumen yang meminta audience melakukan beberapa tindakan; (3) Infographic: 

menampilkan data/fakta dalam bentuk gambar/logo, serta objek lain yang sejenis; (4) 

Video transition: bergerak dari satu scene ke scen berikutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Action Research, dilakukan pembuatan video pembelajaran Bahasa Inggris 

dengan 7 topik antara lain: greetings, introduction, talking on the phone, basic daily 

conversation at work, what are your job skills, basic strategic communication, dan a 

report on progress. Konsep video adalah gabungan live action dengan motion graphic 

dalam bentuk lower-thirds, text collouts, infographic dan video transition. Pembuatan 

motion graphic yaitu pada bagian aset background dan karakter bergerak dengan 

melakukan speech box serta menggabungkan video greenscreen ke dalam motion 

graphic, seperti ditunjukkan pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Tahapan Pembuatan Style Animasi (Motion Graphic) 

Pendekatan pengembangan produk multimedia tetap digunakan dalam produksi 

karena tidak dapat digunakan sepenuhnya pada alur proses bisnis animasi. Sehingga 

pembuatan video menggunakan pendekatan Sheerwood-Rout, seperti ditunjukkan pada 

gambar 3. 
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Gambar 3. Tahapan Pembuatan Video Pembelajaran Bahasa Inggris 

Berdasarkan tahapan pembuatan video Sharewood-Rout, penerapan alur proses 

bisnis untuk produksi animasi (motion graphic), dimulai dengan breafing & pitching 

pada tahapan Project Initiation dan Specification. Selanjutnya Pre-poduction, 

production dan post-production untuk membuat asset video pembelajaran dalam bentuk 

motion graphic dilakukan pada tahapan Design dan Production. Kegiatan ini dapat 

dilakukan secara paralel dengan kegiatan produksi video seperti take video, dubbing dan 

lainnya untuk bahan editing video.  Sehingga penerapan alur proses bisnis animasi 

hanya digunakan dalam pembuatan salah satu asset video pembelajaran seperti 

ditunjukkan pada gambar 4. Proses yang digunakan untuk membuat asset (obyek) 

animasi disajikan pada tabel 1.  
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Gambar 4. Tahapan Production Video Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

Pada Evaluation, alur proses bisnis untuk produksi animasi pada studio DigiArs 

dapat diterapkan pada pembuatan video pembelajaran, khusus untuk penyiapan atau 

pembuatan salah satu asset video yaitu motion graphic sebagai berikut: 

1. Proses yang dilakukan pada tahapan breafing & Pitching semua dilakukan 

dengan tambahan distribusi tugas tim karena pada pada proyek ini, diperlukan 

berbagai kompetensi tim antara lain khusus untuk animasi (motion graphic) dan 

videografi/editing.  

2. Pada Proses Pre-Production, yang dilakukan adalah Reasearch, Script & 

Concept, Character Design, Background/Layout, Storyboard, Style & 

Illustration, dan Penetapan Style Proyek 2D. 

3. Pada Proses Production, yang dilakukan adalah layout painting, keypose & 

Inbetween, lighting, rendering dan audio guide. 

4. Pada proses post-production, semua alur dilakukan. 

Kegiatan pembuatan aset video dalam bentuk motion graphic, dapat dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pengumpulan aset lain sebelum kegiatan editing video. 

 

Tabel 1 

Penerapan Alur Proses Bisnis untuk Produksi Animasi pada Studio DigiArs 

Tahapan 

Sharewood-

Rout 

Proses 

Utama 

Sub Proses Status 

Penerapan 

Tambahan 

Proses 
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Project 

Initiation & 

Spesification 

Breafing 

& Pitching 

Concept Ya  Distribusi 

tugas tim 
Budget Ya  

Deadline Ya  

Schedule Ya  

Design & 

Production 

Pre-

Productio

n 

Research Ya   

Script & Concept Ya   

Character Design Ya   

Background/Layout Ya   

Moodboard  Tidak  

Colourscript  Tidak  

Storyboard Ya   

Style & Illustration Ya   

Voiceover  Tidak  

Animatics  Tidak  

Concept Audio  Tidak  

Penetapan style 

Project 2D 

Ya   

Design & 

Production 

Productio

n 

Modelling (Character)  Tidak  

 Modelling (Layout)  Tidak  

 Clay Modelling  Tidak  

 Rigging (Character)  Tidak  

 Layout Painting Ya   

 Rotoscoping  Tidak  

 Keypose & Inbetween Ya   

 Sketch-Clean-up  Tidak  

 Painting-Touch-up  Tidak  

 Motion  Tidak  
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capture/Tracking 

 Lighting Ya   

 Rendering Ya   

 Audio guide Ya   

Design & 

Production 

Post-

Productio

n 

Compositing Ya   

VFX Ya   

Soundtrack & SFX Ya   

Mastering Ya   

 

SIMPULAN  

Alur proses bisnis untuk produksi produk animasi pada studio DigiArs sangat 

dinamis, artinya proses bisnis tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan. Hal ini 

berarti, untuk pembuatan produk-produk multimedia selain produk animasi dapat 

mengikuti proses bisnis tersebut khusus untuk produk yang memiliki asset dalam bentuk 

style animasi, seperti video, game, dan simulasi. Oleh karena itu, studio DigiArs dapat 

melaksanakan teaching industry dengan menerapkan PBL untuk menghasilkan produk-

produk berstandar industri. 
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RANCANG BANGUN SISTEM PENJUALAN DENGAN METODE 
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Abstract 

The application of information technology is still uneven, one of which is the Bunda Laxana Store 

which sells various kinds of daily goods, such as sugar, milk, rice, and others. Some of the 

problems that are often faced by Bunda Laxana Stores are when there is a sales transaction, the 

store must record the transaction into the sales transaction log book. The risks faced are errors in 

data processing and frequent loss of transaction evidence. As a result, the store could not 

calculate the total sales and suffered a loss to the store. The second problem is when customers 

want to buy goods in large quantities, the store must first ensure the availability of goods in the 

warehouse. The store does not yet know whether the availability of goods is adequate. Based on 

the problems above, this research proposes to create a web-based sales system with the title 

Design and Build a Sales System Using the Prototyping Method. This system is designed using the 

PHP and MYSQL programming languages as the DBMS. Testing on this system using black box 

testing) with the results concluded that the functionality of the sales system has been successful as 

a whole. In the User Acceptance Test (UAT) testing, the system functionality has been tested for 

shop owners and employees, and based on the test results, the overall system has been functioning 

well functionally. 

Keyword : Sales System, Prototype, Black box, User Acceptance Test (UAT) 

 

Abstrak 

Penerapan teknologi informasi masih belum merata salah satunya adalah Toko Bunda Laxana 

yang menjual berbagai macam barang harian, seperti gula, susu, beras, dan lainnya. Beberapa 

permasalahan yang sering dihadapi oleh Toko Bunda Laxana yaitu ketika ada transaksi penjualan, 

pihak toko harus mencatat transaksi ke dalam buku catatan transaksi penjualan. Resiko yang 

dihadapi adalah kesalahan dalam pengolahan data dan sering terjadinya kehilangan bukti transaksi. 

Akibatnya, pihak toko tidak bisa menghitung total penjualan dan mengalami kerugian pada toko. 

Permasalahan kedua adalah ketika pelanggan yang ingin membeli barang dengan jumlah yang 

banyak, pihak toko harus memastikan jumlah ketersediaan barang terlebih dahulu di gudang. Pihak 

toko belum mengetahui apakah ketersediaan barang memadai. Berdasarkan permasalahan diatas, 

maka penelitian ini mengusulkan untuk membuat sebuah sistem penjualan berbasis web dengan 

judul Rancang Bangun Sistem Penjualan Menggunakan Metode Prototyping. Sistem ini dirancang 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan MYSQL sebagai DBMS nya. Pengujian pada sistem 
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ini menggunakan pengujian black box) dengan hasil disimpulkan bahwa secara fungsionalitas 

sistem penjualan telah berhasil secara keseluruhan. Pada pengujian User Accaptance Test (UAT) 

telah dilakukan pengujian fungsionalitas sistem kepada pemilik toko dan karyawan, dan 

berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan sistem telah berfungsi dengan baik secara 

fungsional. 

Kata Kunci : Sistem Penjualan, Prototype, Black box, User Acceptance Test (UAT). 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan teknologi informasi yang belum merata salah satunya adalah toko 

Bunda Laxana yang menjual berbagai macam barang harian, seperti gula, susu, beras, 

dan lainnya. Terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Toko Bunda 

Laxana. Permasalahan pertama adalah ketika ada transaksi penjualan, pihak toko harus 

mencatat transaksi ke dalam buku catatan transaksi penjualan. Permasalahan kedua 

adalah ketika ada pelanggan yang ingin membeli barang dengan jumlah yang banyak, 

pihak toko harus memastikan jumlah ketersediaan barang terlebih dahulu di gudang.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka di bangunlah sebuah sistem penjualan 

berbasis web dengan judul “Rancang Bangun Sistem Penjualan Menggunakan 

Metode Prototyping Berbasis Web (Studi Kasus: Toko Bunda Laxana)”.  

Prototype ini dibangun secara cepat dengan tenggang waktu yang cepat sesuai 

kesepatan dengan klien klien bertugas sebagai evaluator. Dalam pendekatan prototype 

terjadi iterasi proses pengembangan. Hasil dari evaluasi akan sama seperti iterasi 

sebelumnya. Dalam sebuah pendekatan dibutuhkan sebuah timeline atau jadwal 

pembangunan sistem. Jadi iterasi yang terjadi antara perancangan dengan evaluasi 

sistem oleh klien dapat berjalan lebih teratur dan tepat waktu. Diharapkan dengan 

adanya hasil dari rancangan ini dapat membantu pihak toko dalam mengolah data 

transaksi penjualan dan memperoleh laporan total penjualan.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Tahapan Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Prototype 
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 Dengan menggunakan metode prototype, maka tahapan yang dilakukan akan 

berkelanjutan sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

metode prototype Menurut (Ogedebe, 2012), metode prototype diawali dengan 

pengumpulan kebutuhan, yang melibatkan pengembang dan pengguna sistem untuk 

menentukan tujuan, fungsi dan kebutuhan operasional sistem. Adapun tahap-tahap 

prtotype adalah sebagai berikut: pengumpulan kebutuhan, membangun prototype, 

evaluasi prototype. 

 
Gambar 47 Blok Diagram Alur Tahapan Pengembangan Sistem 

 

B. Pengujian Black Box 

Pengujian black box adalah pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua fungsionalitas produk 

dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan. 

Metode pengujian black box dapat menemukan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan 

interface, kesalahan fungsional atau hilang, kesalahan database dan lainnya. Menurut 

(Pressman, 2002), pengujian black box adalah proses eksekusi suatu program dengan 

maksud menemukan kesalahan. Pertanyaan black box dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 3 Black Box 

No Fungsi 
Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan 

1

1 

Login pemilik toko Tampilan awal 

sistem 

 

2

2 

Melihat data 

penjualan (ubah, 

tambah, hapus, cetak) 

Menampilkan 

data pesanan 

(ubah, tambah, 
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hapus, cetak) 

3

3 

Melihat data barang 

(ubah, tambah, hapus) 

Menampilkan 

data barang ubah, 

tambah, hapus) 

 

4

4 

Melihat laporan 

penjualan dan stok 

(tabel) 

Menampilkan 

laporan penjualan 

dan stok (tabel) 

 

5 Login karyawan 
Tampilan awal 

sistem  

6

6 

Melihat data barang 

(ubah, tambah, hapus) 

Menampilkan 

data barang ubah, 

tambah, hapus) 
 

7 
Melihat stok barang  Menampilkan 

data stok barang 

 

 

 

C. Pengujian UAT 

Pengujian User Acceptance Test dilakukan oleh pemilik toko dan karyawan toko 

Bunda Laxana dengan membuat kuisioner dan menguji coba sistem kepada Pemilik 

Toko dan Karyawan. User Acceptance Test merupakan pengujian yang dilakukan oleh 

end-user dimana user tersebut langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan 

verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan 

memenuhi persyaratan (Perry, 2006).  

Menurut (Betha, 2006) User Acceptance Test (UAT) atau uji penerimaan 

pengguna adalah suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna yang bertujuan 

untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah 

dikembangkan dapat diterima oleh pengguna dan hasil pengujian (testing) sudah bisa 

dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. 

D. Landasan Teori 

 Apapun landasan teori dalam pembuatan sistem penjualan pada toko bunda 

laxana adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem informasi penjualan merupakan sub sistem informasi bisnis yang 

didalamnya terdapat kumpulan prosedur yang mencakup melaksanakan, mencatat, 

menghitung, membuat dokumen dan informasi tentang penjualan yang digunakan 

untuk keperluan manajemen. 

Menurut Furqon (2013:18) sistem informasi penjualan adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk mengolah data-data terkait dengan kegiatan penjualan baik dari 

transaksi pembelian sampai transaksi penjualan yang digunakan untuk mendukung 

kegiatan penjualan tersebut.  

2. Implementasi pembangunan sistem menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai database. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang 

didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai 

bahasa pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus 

Lerdorf, PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada 

komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-

side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client) (Mahadhika, 2017). 

3. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup 

lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link 

dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain 

(hypertext), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun 

server di seluruh dunia. Pages dapat diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainya (Hakim, Lukmanul, Uus, 2004). 

4. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis 

data SQL atau DBMS Multithread dan multi user. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi 

dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara 

mudah dan otomatis. MySQL diciptakan oleh Michael "Monty" Widenius pada 

tahun 1979, seorang programmer komputer asal Swedia yang mengembangkan 

sebuah sistem database sederhana yang dinamakan UNIREG yang menggunakan 

koneksi low-level ISAM database engine dengan indexing (Sofwan 2006).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

AA. Arsitektur Sistem  

Sistem yang akan dibangun memiliki perancangan sistem yang menjelaskan alur 

kerja dari sistem, Arsitektur sistem tersebut menjelaskan tentang arsitektur sistem 

penjualan pada Toko Bunda Laxana. Admin dapat mengakses langsung sistem penjualan 

setelah melakukan request kepada web server. Kemudian web server akan menanggapi 

permintaan dari klien melalui sistem penjualan. Kebutuhan yang dibutuhkan klien akan 

dipilih dari web server melalui database. 

Gambar dibawah ini merupakan cara kerja dan arsitektur sistem yang akan di 

bangun.  

 

Gambar 2 Arsitektur Sistem 

BB. Perancangan Use Case Diagram 

Perancangan use case diagram berdasarkan kebutuhan sistem sesuai dengan 

aktornya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3 Use Case Diagram Sistem 

CC. Implementasi Metodologi Prototyping 

Pembangunan sistem penjualan ini selesai dalam 2 iterasi. Implementasi 

metodologi prototype 1 pada sistem berawal dari proses wawancara pada tanggal 25 

Desember kemudian dilakukan perancangan dan di evaluasi kepada pihak toko pada 

tanggal 15 Februari 2021. Dari hasil evaluasi terdapat beberapa revisi dari pihak toko 

dan langsung dilakukan perbaikan pada iterasi 2. Implementasi prototype 2 terdapat 

perbuahan yaitu pada menginputkan transaksi penjualan saat memilih kode barang maka 

nama barang ter create secara otomatis untuk menghindari pengetikan oleh karyawan 

toko. Proses tersebuh membutuhkan waktu 3 hari untuk proses perbaikan. Kemudian di 

evaluasi Kembali pada tanggal 10 juli. Hasil dari evaluasi prototype 2 pengembang dan 

pihak toko sepakat tidak ada perubahan lagi pada sistem yang telah dibangun. 

 

DD. Hasil Perancangan Sistem 
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Gambar 4 Hasil Perancangan Sistem 

 

Gambar 2 diatas merupakan hasil dari perancangan antar muka pada sistem 

penjualan toko bunda laxana. Tampilan keseluruhan data barang yang ada pada sisi 

karyawan dan juga tampilan untuk menginputkan transaksi yang terjadi pada toko. Pada 

sisi karyawan memiliki sub menu input data barang, table barang, dan input 

pembayaran. Sedangkan pada sisi pemilik toko table barang, input data barang 

kemudian table pembayaran. 

EE. Hasil Pengujian  

9. Pengujian Black Box 

Pengujian black box merupakan pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui 

struktur kode atau program. Berdasarkan hasil pengujian black box yang telah 

dilakukan. Pengujian black box untuk menguji fungsional dari sistem telah berjalan 

sesuai yang diharapkan. 

10. Pengujian User Acceptance Test (UAT) 

Berdasarkan hasil pengujian UAT yang dilakukan kepada pihak toko bunda laxana 

yaitu pemilik toko dan  karyawan. Telah diajukan beberapa pertanyaan yang diberikan 

untuk mengetahui apakah sistem  telah memenuhi tujuan. Dan berdasarkan hasil 

pengujian User Acceptance Test secara fungsional telah terpenuhi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

7. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang didapat sistem yang 

dibangun adalah sebagai berikut: 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

454 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

3. Sistem penjualan telah berhasil dibangun menggunakan metode prototyping. 

4. Sistem penjualan diselesaikan dalam 2 iterasi prototyping. 

5. Berdasarkan hasil pengujian yaitu black box testing, sistem penjualan sudah 

sesuai dengna perancangan yang telah dilakukan dan secara fungsional telah 

berfungsi dengan benar. 

8. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai 

catatan pengembangan pada penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

3. Sistem penjualan ini kedepannya dapat dikembangkan untuk versi mobile. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya sistem ini dapat dibuat e-commerce. 
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Abstract  

E-learning is a medium of online learning web-based and or mobile that is applied in some 

schools. Due to the increasing spike in COVID-19, some schools have had to change the 

learning process to online or asynchronous (not at the same time). Online learning certainly 

requires facilities in the form of liaison media between teachers and students, namely e-

learning. E-learning is generally accessible by teachers to provide materials, assignments, 

exams/quiz, grades, etc. and students can receive materials, assignments and exams/quiz, 

etc. applications E-learning are now widely available on various platforms, both paid and 

free, however, the school requires an e-learning application private that can be managed 

and customized by the school and of course requires features according to the school's 

needs. To create an e-learning website that is user-friendly and has a high level of usability, 

a software development method is needed, one of which is the Lean UX method with good 

visual design. From the application of the Lean UX method, the success rate of the system 

e-learning from the student side is 92.30%, 100% teacher, and 100% admin. Based on the 

results of usability testing using the SUMI method, the median efficiency and helpfulness 

values are very high, namely 100. So that the e-learning system built can be said to be very 

efficient and can help the online teaching and learning process easier. 

Keywords: E-learning, Lean UX, Software Usability Measurement Inventory (SUMI), 

Website, 

Abstrak 

E-learning merupakan media pembelajaran daring berbasis website dan atau mobile yang 

diterapkan di beberapa sekolah.  Akibat lonjakan covid-19 yang semakin meningkat, maka 

beberapa sekolah harus mengubah proses pembelajaran menjadi daring atau  asynchronous 

(tidak pada waktu yang bersamaan). Pembelajaran daring tentunya membutuhkan fasilitas 

berupa media penghubung antar guru dan siswa yaitu e-learning. E-learning pada umumnya 

dapat diakses oleh guru untuk memberi materi, tugas, ujian/quiz, nilai, dll dan siswa dapat 

menerima materi, tugas dan ujian/quiz, dll. Aplikasi e-learning saat ini sudah banyak 

tersedia di berbagai platform, baik berbayar maupun gratis, namun, pihak sekolah 

membutuhkan suatu aplikasi e-learning secara private yang dapat dikelola dan dicustome 

oleh pihak sekolah dan tentunya membutuhkan fitur sesuai kebutuhan sekolah. Untuk 

membuat sebuah website e-learning yang user-friendly dan memiliki tingkat kegunaan yang 

tinggi dibutuhkan sebuah metode pengembangan software salah satunya metode Lean UX 

dengan visual desain yang baik. Dari penerapan metode Lean UX tersebut diperoleh 

mailto:machrija17ti@mahasiswa.pcr.ac.id
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success rate sistem e-learning dari sisi siswa adalah 92,30%, guru 100% dan admin 100%. 

Berdasarkan hasil pengujian usability menggunaka metode SUMI, diperoleh nilai median 

efficiency dan helpfulness yang sangat tinggi, yaitu 100. Sehingga sistem e-learning yang 

dibangun dapat diakatakan sangat efisien dan dapat membantu proses belajar mengajar 

secara daring dengan mudah. 

Kata Kunci: E-learning, Lean UX, Software Usability Measurement Inventory (SUMI), 

Website 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberi tantangan bagi dunia pendidikan di 

Indonesia. Pandemi juga mengancam dunia pendidikan secara global. Setidaknya, 24 

juta siswa di dunia kini terancam putus sekolah selama pandemi. Kondisi tersebut 

dikatakan Direktur Eksekutif United Nations Children’s Fund (Unicef) Henrietta Fore. 

“Pada puncak Covid-19, 192 negara menutup sekolah yang menyebabkan 1,6 miliar 

siswa tidak belajar secara langsung, dan 24 juta anak di antaranya diproyeksikan putus 

sekolah,” papar Fore dalam konferensi video Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNESCO). 

Respons pemerintah terkait ancaman virus covid-19 di dunia pendidikan, maka 

pemerintah menerapkan kebijakan belajar secara online atau daring. Sekolah dan 

kampus semuanya ‘diliburkan’ alias beralih menjadi belajar di rumah sebagai 

konsekuensi kebijakan Work From Home (WFH), sehingga sosial and fisikal distancing 

dapat berjalan untuk mengurangi penyebaran virus (Syaharuddin, 2020). 

SMAIT Al-Fityan School Medan adalah salah satu SMA yang menerapkan sistem 

pembelajaran daring atau Learn from Home (LFH) sejak maret 2020, hal ini tentunya 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Di sekolah tersebut, 

pembelajaran daring baru kali ini dilakukan menggunakan aplikasi google classroom 

dan aplikasi zoom sebagai media video konferensi. Namun, 82,4% guru dan 100% siswa 

di sekolah tersebut sudah pernah menggunakan aplikasi e-learning bahkan sebelum 

mewabahnya virus covid-19 dan setelah terjadinya pandemi ini, tingkat penggunaan e-

learning meningkat, yaitu hampir 100% guru dan siswa sudah munggunakan e-learning 

sebagai media pembelajaran. Dari informasi yang diperoleh Aplikasi e-learning yang 

digunakan sekolah saat ini ternyata memiliki keterbatasan fitur, seperti tidak adanya 

fitur live chat, Computer Based Test (CBT) serta fitur-fitur pendukung lainnya yang 

dibutuhkan oleh sekolah. 

Pengembangan sistem e-learning ini menggunakan metode Lean UX, Lean UX 

merupakan sebuah metode modern dalam pengembangan pengalaman pengguna. 
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Berdasarkan fondasi pengembangan Agile, Lean UX memiliki pendekatan yang 

berpusat pada pengguna dan berfokus pada pengurangan proses yang tidak penting yang 

dihasilkan selama siklus pengembangan, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna 

melalui beberapa iterasi tanpa menghabiskan banyak waktu untuk dokumentasi (Gothelf 

& Seiden, 2013).  

Setelah tahap pengembangan dilakukan, maka sistem akan diuji menggunakan 

metode Software Usability Measurement Inventory (SUMI) yang meliputi lima subskala 

yaitu efficiency, affect, control, helpfulness, learnability. Pengujian ini diharapkan dapat 

menilai kepuasan pengguna terhadap tampilan antarmuka dan meningkatkan 

pengalaman pengguna dalam menggunakannya. 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian berikut meliputi tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam 

penelitian. Tahapan tersebut terbagi menjadi tiga tahapan yang dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Blok Diagram Metode Penelitian 

1) Tahap Awal 

Pada tahap awal dilakukan studi literatur untuk dapat mengetahui penelitian-

penelitian yang berhubungan yang pernah dilaksanakan pada masa sebelumnya serta 

mengetahui dasar-dasar teori sebagai referensi pada penelitian ini. Adapun sumber 

informasi yang dijadikan acuan adalah buku, jurnal ilmiah, situs, dan juga masukan dari 

dosen pembimbing dan penyebaran kuesioner kepada siswa dan guru di SMAIT Al-

Fityan yang digunakan untuk mempelajari permasalah secara teoritis dan memberikan 
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solusi sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Berikut adalah teori-teori yang 

digunakan untuk menunjang proses dalam pengembangan pada penelitian ini : 

• Kajian Pustaka 

• Aplikasi E-Learning 

• Lean UX 

• Minimum Viable Product (MVP) 

• Website 

• Database MySQL 

• Unified Modifying Language  

• Pengujian Perangkat Lunak 

2) Tahap Pengembangan  

Pada tahapan declare assumption dilakukan analisis kebutuhan dari hasil 

penyebaran kuesioner ke guru dan siswa di SMAS Al-Fityan Medan. Beberapa data 

yang dikumpulkan antaralain: (1) kebutuhan fungsional sistem, (2) desain antarmuka 

yang diharapkan pengguna; (3) kendala menggunakan aplikasi e-learning, dari hasil 

kuesioner yang diperoleh, diharapkan sistem yang dibangun memiliki fitur dan tampilan 

antarmuka yang diharapkan pengguna. 

Tahapan selanjutnya adalah membuat desain antarmuka pengguna sesuai kebutuhan 

pengguna menggunakan kerangka kerja codeigniter 3, bahasa pemrograman PHP 7 dan 

kerangka kerja CSS Boostrap 4. Setelah sistem dirancang, pengguna mencobakan fitur 

dan merasakan pengalaman saat menggunakan sistem, hasil percobaan tersebut 

disimpan dalam kuesioner dan akan direkap sebagai bentuk feedback dan tahapan 

selanjutnya adalah verifikasi dari hasil desain MVP untuk memastikan bahwa sistem 

yang dibangun sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.  

3) Tahap Akhir  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem kepada user yang menggunakan 

website e-learning ini. Pengujian yang dilakukan adalah terkait usability sistem dalam 

bentuk kuesioner. Adapun beberapa aspek yang terdapat dalam pengujian usability ini 

adalah efficiency, affect, learnability, control dan helpfulness. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Declare Assumption 
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Pada tahapan ini diperoleh beberapa asumsi dan diubah menjadi hipotesis yang 

menjelaskan informasi kebutuhan fungsional dan non fungsional setelah dilakukannya 

pemungutan kuesioner ke guru dan siswa yang ada di SMAS Al-Fityan. Berikut hasil 

hipotesis kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem e-learning. 

Table 2 

Hasil Hipotesis 

No Asumsi 

1 Dengan User Experience dan User Interface yang baik di website e-learning 

SMAIT Al-Fityan dapat memudahkan dan kenyamanan guru dan siswa dalam 

menggunakannya. 

2 Selain user interface dan experience yang baik, fitur yang diberikan juga sesuai 

kebutuhan yang diminta. 

3 Fitur-fitur yang disediakan mudah dioperasikan dan memiliki UI/UX yang 

mudah dipahami. 

 

Create Minimum Viable Product (MVP) 

Pada tahapan ini dilakukan rancangan kebutuhan fungsional yang disajikan dalam 

bentuk diagram use case dan tampilan antarmuka pengguna dari hasil hipotesis pada 

tahap deklarasi asumsi. Gambar 2 merupakan diagram use case sistem. 
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Gambar 2 Diagram Use Case 

 

Pada gambar diagram use case di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa 

fitur yang menghubungkan tiga pengguna, yaitu admin, guru dan siswa di dalam 

aplikasi e-learning. Berikut pada Tabel 2 adalah kebutuhan fungsional yang didapat dari 

hasil hipotesis pada tahap deklarasi asumsi. 

 

Tabel 2 Rekap Keutuhan Pengguna 

No  Fitur Pengguna 

Admin Guru Siswa 

1 Mengatur data 

pengguna 

Memberikan 

materi 

Mengumpulkan 

tugas 

2 Mengatur data 

kelas 

Memberikan 

tugas 

Mengunduh 

materi 

3 Mengatur data 

matapelajaran 

Memberikan 

ujian 

Mengerjakan 

ujian 

4 Merelasikan 

guru dan kelas 

Memberikan 

nilai tugas dan 

ujian 

Melihat nilai 

tugas dan ujian 

5 Login Diskusi Diskusi 
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6  Registrasi Registrasi 

7  Login Login 

 

Setelah setelah mengetahui kebutuhan fungsional sistem, maka langkah selanjutnya 

membuat desain antarmuka pengguna. Berikut halaman login dan halama utama guru, 

siswa dan admin. 

 

Gambar 3 Halaman Login 

 

 

Gambar 4 Halaman Dashboard Siswa 

 

 

Gambar 5 Halaman Dahboard Guru 

 

 

 

Gambar 6 Halaman Dashboard Admin
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Run And Experiment 

Pada tahapan ini dilakukan uji coba sistem terhadap 16 orang guru, 11 orang siswa dan 

1 orang admin (bagian kurikulum). Pengujian dilakukan berupa pengamatan ketika user 

menggunakan aplikasi secara bebas dan mengisi kuesioner  pasca menggunakan 

aplikasi e-learning. User dapat mengakses sistem e-learning melalui situs  

http://eafisme.machrizawahyuni.com/auth. Hasil evaluasi direpresentasikan pada tabel 

3. 

Table 3 Persentase Success Rate Prototype Penggunaan Aplikasi 

Pengguna Success Rate 

Iterasi Pertama 

(%) 

Iterasi Kedua 

(%) 

Iterasi Ketiga 

(%) 

Siswa 38,46 61,53 92,30 

Guru 92,85 100 - 

Admin (Bag. 

Kurikulum) 

100 - - 

 

 

Feedback And Research 

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 3, diperoleh informasi keberhasilan 

prototype sistem siswa pada iterasi pertama sebesar 38,46%, hasil ini diperoleh dari 

percobaan aplikasi oleh siswa bahwa dari 13 fitur yang digunakan, terdapat 5 fitur 

berhasil dan dan 8 fitur gagal dijalankan. Kemudian dilakukan kembali percobaan yang 

sama kepada responden di iterasi kedua dan diperoleh keberhasilan prototype sistem 

siswa sebesar 61,53%, hasil ini diperoleh dari percobaan aplikasi oleh siswa bahwa dari 

13 fitur yang digunakan, terdapat 8 fitur berhasil dan dan 5 fitur gagal dijalankan. Pada 

iterasi ketiga, dilakukan percobaan yang sama seperti iterasi pertama dan kedua dan 

diperoleh nilai keberhasilan prototype sistem siswa sebesar 92,30%, hasil ini diperoleh 

dari percobaan aplikasi oleh siswa bahwa dari 13 fitur yang digunakan, terdapat 12 fitur 

berhasil dan dan 1 fitur gagal dijalankan. 

Percobaan sistem juga dilakukan pada guru, dari percobaan yang dilakukan 

diperoleh 2 iterasi. Pada percobaan pertama diperoleh nilai keberhasilan prototype guru 

http://eafisme.machrizawahyuni.com/auth
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sebesar 92,85%, hasil ini diperoleh dari percobaan aplikasi oleh guru bahwa dari 13 

fitur yang digunakan, terdapat 12 fitur berhasil dan dan 1 fitur gagal dijalankan. 

Kemudian dilakukan kembali perocobaan kedua dan diperoleh nilai keberhasilan 

prototype sistem guru sebesar 100, yaitu seluruh fitur berhasil dijalankan oleh guru. 

Percobaan selanjutnya dilakukan oleh admin (bagian kurikulum) dan diperoleh 1 

iterasi. Dari hasil percobaan sistem oleh admin, diperoleh nilai keberhasilan prototype 

sistem sebesar 100%, yaitu seluruh fitur berhasil dijalankan oleh admin. 

Pengujian Fungsionalitas Sistem 

Untuk mengetahui pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem yang 

dibangun, maka pengguna diminta memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan 

dari kuesioner SUMI. Skor yang digunakan untuk setiap tanggapan berbeda, yaitu 4, 2, 

0 untuk hasil setuju, ragu-ragu dan tidak setuju dengan aspek affect, learnability, 

contorlability, efficiency dan helpfulness. Jumlah pernyataan yang diberikan terdiri dari 

25 pernyataan yang memiliki 5 pernyataan setiap aspeknya.  

Setelah itu, hasil dari setiap aspek akan dikalikan 5. Nilai pada kuesioner SUMI 

berupa angka dengan skala 0-100. Skor akhir dari setiap aspek menggunakan nilai 

median yang diurutkan dari hasil seluruh pengguna. Jika skor akhir suatu aspek di 

bawah 50 maka hasil dari apek tersebut masih di bawah rata-rata (Banyal & Surianti, 

2019). Pada table 4 dapat dilihat rekapitulasi kuesioner yang diberikan kepada 32 orang 

siswa, 16 orang guru dan 1 orang admin dengan mencobakan sistem terlebih dahulu. 

Table 4 Hasil Kuesioner SUMI 

Skala 

n = 49 

Median Mean 

Efficiency 100 95,5 

Affect 90 88,4 

Helpfullness 100 92,6 

Controlability 90 84 

Learnability 90 80,90 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

466 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

 Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai median dan rata-rata respon pengguna 

terhadap aplikasi yang dibangun di atas 50 artinya usability pada prototype sistem yang 

dibangun sudah baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

11.    Perancangan sistem E-learning untuk SMAIT Al-Fityan School Medan ini 

telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk website dengan fitur yang yang 

berjalan sesuai fungsi yang diharapkan pengguna. Hal ini dapat ditujukan 

berdasarkan proses iterasi Lean UX yang dilakukan pada guru, siswa dan 

admin. 

12.    Berdasarkan hasil pengujian Software Usability Measurement Inventory 

(SUMI) sistem yang dibangun sangat efisien dan dapat membantu proses 

belajar mengajar antar guru dan siswa. Hal ini diperoleh dari nilai skala 

efficiency dan helpfulness yang mencapai skor maksimal yaitu 100 dengan 

nilai rata-rata 95,5 dan 92,6 dan merupakan 2 skala tertinggi dibanding skala 

lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diberikan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Menambah jumlah responden pra dan pasca riset untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. 

2. Menambah fitur-fitur baru untuk kebutuhan pengguna 

3. Aplikasi dapat dikembangkan dalam bentuk mobile. 
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Abstract 

The outbreak of the Covid-19 virus pandemic has an impact on the world of education, 

namely the process of learning and teaching activities carried out online. Schools are not 

allowed to carry out face-to-face teaching and learning activities. Especially class XII, 

which must focus on preparing for the final exam at school. The alternative provided is that 

teaching and learning activities are carried out online using learning technology such as 

Google Scholar, Zoom Meeting and Google Meet. However, the use of learning technology 

faces obstacles including internet networks and internet quotas. Therefore, the teacher seeks 

other alternatives that students can use to learn online and work on practice questions. 

Another alternative is to use student worksheets based on android applications that can be 

used anywhere without an internet network. The student worksheet application was 

developed for class XII history subjects. History subject requires many sources and 

information related to historical material. The use of the internet network and internet quota 

is only when downloading the application on the student's android gadget. With the student 

worksheets based on the android application, class XII students can access historical 

materials and work on practice questions available in the application along with answer 

keys. 

Keywords: Android-Based, Implementation, Learning History, Lkpd, Quality 

Abstrak  

Wabah pandemic virus Covid-19 berdampak pada dunia pendidikan yaitu proses kegiatan 

belajar dan mengajar dilaksanakan secara daring. Sekolah tidak diizinkan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung.  Terutama kelas XII 

yang harus fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di sekolah. Alternatif 

yang diberikan yaitu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui daring memanfaatkan 

teknologi pembelajaran seperti google scholar, zoom meeting dan google meet. Namun 

pemanfaatan teknologi pembelajaran tersebut menghadapi kendala diantaranya jaringan 

internet dan kuota internet. Oleh karena itu, guru berusaha alternatif lain yang dapat 

digunakan siswa belajar secara daring dan mengerjakan soal-soal latihan. Alternatif lain 

tersebut yaitu menggunakan lembar kerja peserta didik berbasis aplikasi android yang dapat 

digunakan dimana saja tanpa harus adanya jaringan internet. Aplikasi lembar kerja peserta 

didik tersebut dikembangkan untuk mata pelajaran sejarah kelas XII. Mata pelajaran sejarah 

membutuhkan banyak sumber dan informasi terkait materi sejarah. Penggunaan jaringan 

internet dan kuota internet hanya pada saat mengunduh aplikasi tersebut pada gadget 

mailto:asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id
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android siswa.  Dengan lembar kerja peserta didik berbasis aplikasi android tersebut, siswa 

kelas XII dapat mengakses materi-materi sejarah dan mengerjakan soal-soal latihan yang 

tersedia pada aplikasi beserta kunci jawaban. 

Kata Kunci: Android, Kualitas, LKPD, Pembelajaran Sejarah, Penerapan  

PENDAHULUAN 

Dua unsur yang amat penting dalam suatu proses belajar mengajar adalah 

metode pengajaran dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon 

yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh 

guru (Suryani, 2016). 

Pada kondisi saat ini dimasa pandemic covid-19 pembelajaran dilaksanakan 

secara daring.  Berdasarkan kondisi tersebut, guru harus dapat menyesuaikan media dan 

model yang digunakan saat pembelajaran daring. Beberapa model yang digunakan 

tersebut menurut Ma’ruufah, dkk (2021) diantaranya google classroom, google meet, 

zoom meeting, atau  whatsapp group. Guru sebagai pihak yang terdepan dalam proses 

pembelajaran daring dengan segala keterbatasan dituntut untuk melek teknologi. Guru 

harus mampu mengembangkan potensi teknologi untuk pengembangan pembelajaran 

secara daring. Menurut Mansyur (2020), guru harus mampu memilih metode yang 

bagus dalam situasi waktu yang singkat selama pembelajaran menggunakan aplikasi 

dalam jaringan. Situasi pandemik juga menyulitkan guru untuk mengontrol proses 

evaluasi pembelajaran secara daring (Pagarra, dkk., 2020). 

Permasalahan di atas berlaku hampir disetiap guru mata pelajaran diantaranya 

yaitu guru sejarah. Menurut Kurniawan (2020), guru sejarah mengalami tantangan besar 

dalam proses pembelajaran secara daring yang saat ini menjadi trend baru dalam dunia 

pendidikan Indonesia. Menurut Susilo & Sofiarini (2020), guru sejarah yang 

sebelumnya hanya berinovasi pada kehidupan masa lalu, saat ini harus diubah 

pemikirannya terhadap situasi dan kondisi saat ini. Iklim pendidikan saat ini, banyak 
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dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Menurut Ngafifi (2014), kemajuan teknologi adalah 

sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Penyesuaian tersebut dapat 

dalam bentuk menghadirkan materi-materi dan soal-soal latihan sejarah dalam bentuk 

lembar kerja peserta didik (LKPD) berbasis aplikasi android yang dapat diakses dimana 

saja dan kapan saja. Pemilihan platform android menurut Arta dan Putri (2020) 

dikarenakan aplikasi yang sedang berkembang saat ini dan tentunya bisa dibawa 

kemana-mana (Prasetyo, 2017). 

Beberapa kajian terdahulu membuktikan, bahwa penggunaan aplikasi berbasis 

android pada mata pelajaran sejarah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. 

Diantaranya menurut Kristanto (2020), dengan adanya aplikasi media pembelajaran ini 

kini siswa-siswi dapat belajar mengenai materi sejarah kemerdekaan Indonesia diluar 

sekolah juga. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa siswa merasa terbantu dalam 

memahami materi sejarah kemerdekaan Indonesia melalui aplikasi media pembelajaran 

ini. Kemudian menurut Andarwati (2019), pemanfaatan media gadget dalam 

pembelajaran akan  meningkatkan daya kreatfitasi, ketrampilan, produktifitas, peserta 

didik dalam belajar sejarah. Menurut Pradana, dkk. (2018), E-learning melalui media 

Schoology meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar dalam 

pembelajaran Sejarah. Bahkan menurut Ozila dan Aisiah (2021) penggunaan aplikasi 

berbasis android pada mata pelajaran sejarah dapat melatih Historical Empathy peserta 

didik SMA. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait LKPD berbasis android 

dengan fokus pada materi dan soal-soal latihan mata pelajaran sejarah yang diharapkan 

dapat meningkatkan meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah khususnya pada kelas 

XII yang sudah pada tahap akhir untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah 

dimasa pandemi saat ini.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian pengembangan (Research and 

Development). Metode penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2010),  merupakan 

metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model pengembangan ADDIE atau Analysis (analisis), Design (desain), 

Development (pengembangan), Implementation (implementasi), and Evaluation 
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(evaluasi). Produk dilakukan uji terbatas, yang mana langkah-langkah penelitian hanya 

melewati lima tahap, yaitu: yang pertama pengembangan informasi awal, kedua 

perencanaan, ketiga pengembangan produk, keempat uji coba produk, dan yang terakhir 

revisi produk yang telah diuji coba. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah 

data kuantitatif dan kulitatif. Penyebaran angket penilaian, ahli materi, praktisi, dan 

calon pengguna guna untuk dilakukan pengumpulan data.  

Teknik menganalisis data menggunakan metode statistik sederhana berupa 

peresentase untuk mendapatkan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dari 

responden. Rumus untuk mengolah data yang didapatkan dari angket yang dibagikan 

kepada ahli media dan calon pengguna dengan rumus sebagai berikut: 

                 (1) 

 

Keterangan: 

P: Hasil penilaian dalam bentuk persentase  

F: Frekuensi jawaban yang diterima 

N: Jumlah ahli yang menilai 

Kriteria skala penilaian yang terdapat pada angket terdapat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 1  

Range penilaian angket 

Keterangan Nilai 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Kurang baik 2 

Tidak baik 1 
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Untuk mendapat nilai hasil interpresentasi angket dengan rumus sebagai berikut: 

    (2) 

Keterangan kriteria interpresentasi skor dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2 

Kriteria Interpresentasi Skor 

Nilai Pernyataan 

81%-100% Sangat baik 

66%-80% Baik 

56%-65% Kurang baik 

0%-55% Tidak baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk LKPD berbasis android yang dikembanghkan diperuntukkan khusus 

untuk kelas XII dengan pengujian terbatas di SMAN 1 Rumbio Jaya. Pemilihan sekolah 

tersebut dengan pertimbangan penggunaan android yang sudah merata di sekolah 

tersebut. Tampilan LKPD berbasis aplikasi android dapat dilihat pada gambar 1. 

Dapat dilihat pada aplikasi tersebut bahwa di dalam aplikasi terdapat materi-

materi sejarah yang sudah dibagi dalam beberapa bab. Setiap bab berisikan tiga bagian 

yaitu materi, quiz dan evaluasi. Pengguna aplikasi dapat mempelajari dulu materi-materi 

yang disediakan, kemudian setekah itu dapat mengukur pencapaian kompetensi dengan 

mengerjakan soal-soal yang tersedia dalam aplikasi. Soal-soal tersebut tersedia kunci 

jawaban pada bagian evaluasi. Bagian evaluasi baru bisa diakses jika peserta didik 

sudah menjawab soal tersebut. 

Perancangan produk LKPD berbasis android pada mata pelajaran sejarah  

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 
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1) Bahan-bahan untuk materi diambil dari buku pengayaan materi sejarah yang disusun 

oleh Kemendikbud. Selanjutnya dari materi tersebut dibuat soal-soal latihan berbasis 

HOTS. 

2) Menyusun angket yang akan dijadikan sebagai lembar penilaian dari para ahli 

madia, ahli materi praktisi dan calon pengguna untuk mengetahui kelayakan produk 

yang dikembangkan. 

 

 

Gambar 1. Tampilan LKPD Berbasis Aplikasi Android 

Adapun spesifikasi produk yang akan dirancang sesuai materi pembelajaran 

yang akan disampaiakan pada proses pembelajaran. Lembar kerja siswa disusun pada 

media android yang didesain sebagai modul elektronik dengan materi yang sesuai 

dengan kurikulum saat ini. Validasi desain dilakukan setelah desain produk sudah 

terbuat. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan produk yang dibuat agar 

produk yang dihasilkan lebih efektif (Sugiyono,2012:302). Alur pembelajaran yang 

akan diterapkan sebagai berikut: 

1) Guru sejarah akan membimbing beberapa siswa yang akan membantu siswa 

lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis 
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android. Diharapkan siswa menjadi mudah memahami materi pelajaran yang ada 

dalam LKPD.  

2) Proses pembelajaran yang diterapkan menggunakan model soal High Order 

Thinking Skill (HOTS) sehingga siswa mampu belajar menganalisis sebuah 

permasalah dan menyelesaikannya. 

3) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan tes berupa pilihan ganda 

pada siswa.  

Pada suatu metode eksperimen didapatkan beberapa bentuk desain, quasi 

experimental design. Namun design yang dipilih untuk membuat media ini 

menggunakan true experimental design, dan pre-experimental design berbentuk posstest 

only control. Rancangan ini menggunakan dua kelompok subjek yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3 

Posttest Only Control (Sugiyono, 2012) 

Treatment 

Group 

X O 

Control Group C O 

 

Keterangan: 

X: Perlakuan dengan menggunakan media elektronik dengan model pembelajaran peer 

teaching 

C: Penggunaan metode konvensional 

0: Nilai siswa 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terdiri dari Validasi 

digunakan untuk memperoleh data mengenai kelayakan media modul elektronik. Teknik 

validasi meliputi validasi untuk validasi media pembelajaran dan validasi butir soal. 

Selanjutnya pengujian yaitu suatu pengukuran data yang didalamnya terdapat berbagai 

macam pertanyaan atau berbagai macam rangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh responden (Arifin, 2012:26). Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil 

belajar siswa. Instrument penelitian digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

476 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

yang akan dijadikan acuan dari sebuah produk yang akan dikembangkan. Jadi instrumen 

yang digunakan yaitu Instrumen validasi media yang akan diisi oleh para ahli media 

yang berkompeten dibidangnya dan praktisi guru dan Instrument validasi butir soal 

yang akan diisi oleh para ahli materi dan soal yang berkompeten dibidangnya dan 

praktisi guru. Alat ukur tersebut perlu dilakukan tahapan uji coba. Tahap uji coba 

tersebut perlu dilakukan agar acuan yang digunakan sesuai dengan variabel yang akan 

diuji. Uji coba instrument dimaksudkan untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument 

sebelm digunakan untuk penelitian. Setelah diperoleh kuisioner, selanjutnya analisis 

data untuk mengetahui berapa tingkat reliabilitasnya. Rumus alpha dipergunakan untuk 

mendapatkan reliabilitasnya sebagai berikut (Arikunto 2006:196): 

            (3) 

Keterangan: 

r: reliabilitas yang dicari 

K: banyaknya butir pertanyaan 

        : jumlah varians butir 

      : varians total 

 Setelah nilai reliabilitas didapatkan, selanjutnya nilai diinterpresentasikan. Nilai 

relibialitas   dihitung   besarannya   nilai dari variabel yang telah diuji. Tingkatan nilai 

reliabilitas terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 4 

Tingkatan Nilai Reliabilitas 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600-0799 Tinggi 

0,400-,599 Sedang 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 
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Selanjutnya diarahkan ke pengujian hipotesis  guna memberi tahu rumusan 

masalah yang terjadi, merupakan tahapan dari kajian pengembangan R&D. Penilaian 

kevaliditas dari para ahli yang memberikan tanggapan terhadap kevalidan media 

pembelajaran dan perengkat pengajaran lainnya. Untuk menganalisis jawaban dari para 

ahli digunakan rumus sebagai berikut: 

        (4) 

 

Dimana skor kriterium dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

      (5) 

 

Keterangan kriteria interpresentasi skor dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5 

Interpretasi Skor Validasi (Ridwan, 2011) 

 

Presenta
se 

Kriteria 

0% - 
20% 

Tidak valid 

21% - 
40% 

Kurang 
valid 

41% - 
60% 

Cukup 
valid 

61% - 
80% 

         Valid 

81% - 
100% 

Sangat 
valid 

 

Berdasarkan data tabel diatas, didapatkan data kevalidan sebesar 61%-80% yang 

masuk dalam kriteria bahwa data valid. Sebelum melaksanakan uji coba dengan 

membandingkan antara dua sampel atau disebut uji-t, perlu dilaksanakan uji 
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homogenitas dan uji normalitas dalam tahapannya. Dalam melaksanakan perumusan 

hipotesis, dinyatakan H0= penerapan LKPD berbasis android tidak meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah. H1 = adanya kualitas pembelajaran sejarah yang 

menggunakan LKPD berbasis android. Nilai taraf signifikan ditentukan dengan 0,05. 

Pengujian uji-t dilakukan dengan rumus thitung. Kriteria pengujian dua pihak Jika 

syarat tidak terpenuhi maka  diterima atau dengan kata lain  ditolak. Dari hasil 

perolehan perhitungan tersebut, dinyatakan tidak terpenuhi dengan syarat  diterima 

atau dengan kata lain  ditolak. 

Tahap uji coba awal produk diperlukan untuk menguji hasil yang telah selesai 

dikembangkan dilakukan oleh pakar yang berkompeten dengan menggunakan angket 

aksetabilitas yang meliputi kelayakan, kegunaan, kepatutan dan ketepatan terhadap 

media lembar kerja siswa berbasis android. Kemudian hasil angket dianalisis dan 

produk agar lebih sempurna. Berdasarkan evaluasi materi yang dilaksanakan oleh pakar 

didapatkan hasil sebagai berikut : kriteria kelayakan memiliki 83%, kriteria kegunaan 

sebesar 75%, kriteria ketepatan 75%, kriteria kepatutan sebesar 67%. Berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan oleh parah ahli memiliki rata-rata 75% dan memiliki kategori 

baik sehingga media tidak perlu direvisi. 

Berdasarkan hasil dari penilaian ahli diperoleh sebagai berikut : kriteria 

kegunaan mendapatkan presentase 86%, kriteria desain 87%, kriteria kepatutan 92%. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan ahli memiliki rata-rata 88% dengan kategori 

sangat baik sehingga tidak perlu direvisi. Berdasarkan hasil dari penilaian calon 

pengguna diperoleh nilai sebagai berikut : kriteria kegunaan 88%, kriteria kelayakan 

93%, kriteria desain 90%, kriteria ketepatan 93%, kriteria kepatutan 90%. Berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh calon pengguna memiliki rata-rata 91%. Tahapan revisi 

produk ialah tahapan akhir dari peneliti dalam melakukan perubahan kajian media 

pembelajaran,berdasarkan dari hasil angket, saran beserta pendapat dari ahli dan siswa 

yang akan menggunakan, guna untuk memperbaiki Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis android.  

Penelitian penerapan LKPD berrbasis android untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sejarah dimulai dengan peneliti melaksanakan tindakan observasi 

terhadap kondisi lingkungan pembelajaran dan wawancara yang dilakukan terhadap 
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guru sejarah dan peneliti menemukan suatu permasalahan dimana siswa kurang tanggap 

dalam proses belajar mengajar secara daring disebabkan oleh kurangnya bahan-bahan 

materi dan soal-soal latihan yang tersedia secara offline. Perbedaan media yang 

mendasar antara lembar kerja siswa manual dengan lembar kerja peserta didik berbasis 

android sangatlah signifikan, yaitu terletak pada penggunaannya yang dimana lembar 

kerja siswa android lebih flesibel jika digunakan, lebih aman serta lebih awet dalam 

pemakaiannya.  

 

SIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa LKPD berbasis android dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Khususnya pada kelas XII untuk 

mempersiapkan diri dengan ujian akhir sekolah. LKPD berbasis android untuk mata 

pelajaran sejarah kelas XII memenuhi dari aspek kegunaan, kelayakan, ketepatan, dan 

kepatutan, sebagaimana yang dilakukan dengan melibatkan pakar dan pengguna media 

baik itu siswa ataupun guru. LKPD tersedia secara gratis dan setelah didownload dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja. Sehingga sangat efisien digunakan dalam proses 

belajar mengajar secara daring di masa pandemic Covid-19 saat ini. Sehingga materi 

pelajaran mudah diakses setiap saat dan proses belajar mengajar bisa dilakukan 

dimanapun tanpa melalui tatap muka secara langsung. Penerapan soal-soal HOTS pada 

LKPD mampu membuat siswa berfikir secara kritis dan belajar secara mandiri. Saran 

untuk penelitian selanjutnya dapat diuji coba pada sekolah-sekolah lainnya untuk 

melihat efisiensi dan manfaat lebih luas. 
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Abstract 

Bangun Tani Trading Business is an individual owned business that sells various types of 

fertilizers, pesticides and herbicides. The Bangun Tani trade business has not yet implemented an 

information system for managing inventory. The problem faced in implementing this program is 

that the data management is still used manually, such as calculating the items in the warehouse 

directly and the inefficient layout of the items in the warehouse. From these problems, a website-

based inventory information system will be built using the ABC classification method. The results 

of this ABC classification will produce 3 classes of categories of items that will be used to layout 

items in the warehouse. This system uses the PHP programming language and MySQL database. 

This application was tested using the Black Box Testing test which resulted that the system was 

successful according to its function and the UAT test obtained a total of 100% meaning that this 

system was in accordance with the user's needs. This system provides categories of items classes 

that are used to arrange the layout of the shelves of items. This system also provides information 

on purchase and sales data, stock data for less than 10 items and displays the history of items 

shelves. With this system, it is able to provide convenience to farming businesses in placing items 

in the warehouse. 

Keywords: Warehouse, Item layout, ABC classification method. 

 

Abstrak 

Usaha Dagang Bangun Tani merupakan sebuah bisnis milik perorangan yang menjual berbagai 

jenis pupuk, peptisida dan herbisida. Usaha Bangun Tani ini belum menerapkan sistem informasi 

untuk pengelola persediaan barang. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini 

adalah pengelolaan data yang dilakukan masih secara manual, seperti melakukan penghitungan 

barang-barang di gudang secara langsung dan kurang efisiennya tata letak dari barang yang ada di 

gudang.  Dari permasalahan tersebut maka, dibangun sistem informasi persediaan berbasis website 

dengan menggunakan metode klasifikasi ABC. Hasil klasifikasi ABC ini akan menghasilkan 3 
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kelas kategori barang yang akan digunakan untuk menata letak barang di gudang. Sistem ini 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySql. Aplikasi ini diuji dengan 

menggunakan pengujian Black Box Testing yang menghasilkan bahwa sistem berhasil sesuai 

dengan fungsinya dan pengujian UAT diperoleh total 100% artinya sistem ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan user. Sistem ini memberikan kategori kelas barang yang digunakan untuk mengatur tata 

letak rak barang. Sistem ini juga memberikan informasi data pembelian dan penjualan, data stok 

yang kurang dari 10 item dan menampilkan histori rak barang. Dengan adanya sistem ini mampu 

memberikan kemudahan kepada usaha bangun tani dalam melakukan peletakan barang di gudang.  

Kata Kunci:  Gudang, Tata Letak Barang, Metode Klasifikasi ABC.  

 

PENDAHULUAN 

Usaha Dagang Bangun Tani merupakan sebuah bisnis milik perorangan yang 

menjual berbagai jenis pupuk, peptisida dan herbisida. Usaha Dagang Bangun Tani ini 

berada di Jl. Lintas Pujud Kecamatan Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi 

Riau. Usaha Bangun Tani ini belum menerapkan sistem informasi untuk pengelola 

inventory. Pemilik Usaha tersebut mengelola data barang masih dilakukan secara 

manual, seperti melakukan penghitungan barang-barang di gudang secara langsung. 

Pada 05  Januari 2019 saya mewancarai bapak Suanto Marnaek selaku pemilik 

Usaha Dagang Bangun Tani. Lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Usaha 

Dagang Bangun Tani ini didapatkan masalah tentang persediaan barang di gudang 

tersebut dalam hal pengelompokkan barang yang belum sesuai dan susunan barang di 

gudang yang masih tidak teratur. Kemudian, permasalahan dari sisi pemilik yaitu 

pemilik tidak bisa memeriksa secara langsung persediaan barang-barang mana saja yang 

keluar dan masuk dari gudang serta tidak bisa melihat mana barang yang terlaris atau 

pun tidak. 

Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan maka peneliti ingin memberikan 

solusi dengan membangun suatu sistem informasi persediaan pada Usaha Dagang 

Bangun Tani dengan menerapkan metode ABC. Metode ABC adalah metode 

pengelolaan persediaan dengan cara mengelompokkan barang berdasarkan tingkat 

penggunaan barang. Metode ini menjelaskan bahwa peranan penting dalam persediaan 

tersebut berasal dari tingkat penggunaan barang yang besar tetapi memiliki jumlah item 

yang sedikit. Maka, metode ini akan berguna dalam pengelompokan barang berdasarkan 

hasil penjualan yang bersifat realtime. Metode ini akan digunakan untuk 

mengidentifikasi setiap barang serta menentukan peletakan barang tersebut didalam 
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gudang, mengetahui barang yang laris dan tidak laris, serta dapat mengetahui informasi 

barang masuk dan barang yang terjual. Maka, dengan menggunakan metode ABC ini 

penempatan barang di gudang dapat lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

16) Melakukan observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung dan sistematis terhadap proses yang terjadi. 

17) Studi Literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari laporan dan 

jurnal yang berkaitan dengan metode ABC. 

18) Perancangan Website, yaitu melakukan rancangan terhadap website yang akan 

dikembangkan dengan kode program. 

19) Implementasi metode Klasifikasi ABC, yaitu penerapan metode Klasifikasi ABC 

dengan kode program. 

20) Pengujian, pengujian dilakukan setelah tahapan implementasi dilakukan. 

Kesalaham dan kekurangan dari website yang dibangun dilihat dari hasil 

pengujian yang dilakukan. Pengujian yang dimaksud adalah black box testing. 

21) Analisis dan Evaluasi, yaitu proyek akhir yang telah dilakukan pengujian akan di 

analisis jika terdapat kekurangan dan akan dievaluasi kembali setelah perbaikan 

tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

FF. Arsitektur Sistem  

Sistem ini dibangun dengan aplikasi berbasis web dengan data yang diunggah oleh 

user. Aktivitas sistem dimulai dari user melakukan upload/update data ke dalam sistem 

yang terhubung ke web local terlebih dahulu. Data yang diunggah ke dalam sistem 

merupakan data barang, barang masuk dan barang terjual di Usaha Bangun Tani. 

.  
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Gambar 48. Arsitektur Sistem 

 

GG. Use Case Diagram 

Berikut merupakan use case diagram yang berisi fitur apa saja yang dapat diakses 

oleh penguna sistem. Use Case Diagram ditunjukkan pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

HH. Analisis Klasifikasi Pada Sistem 

Klasifikasi ABC adalah metode yang digunakan dalam mengelompokkan barang ke 

dalam beberapa kelas berdasarkan permintaan tahunan barang. Hasil dari klasifikasi 
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ABC ini digunakan untuk peletakan barang pada gudang berdasarkan kelas dari 

barang tersebut. Klasifikasi ABC ini menghasilkan 3 kategori kelas barang yaitu 

Kelas A, kelas B dan kelas C. Kelas A memiliki nilai kumulatif kecil dari 75%, 

kelas B memiliki nilai kumulatif antara 75% -  95% dan kelas C memiliki nilai 

kumulatif antara 95% - 100%. Nilai kumulatif diperoleh dari presentase jumlah 

barang yang keluar.  

Kelas barang pada yang ada akan memberikan prioritas dalam pengendalian 

persediaan barang. Penyusunan tata letak barang, barang yang berada pada kategori 

A akan diletakkan pada posisi depan dan mudah diakses oleh pihak perusahaan 

sehingga mempercepat dalam proses penyediaan barang kepada konsumen. Barang 

pada kategori B akan diletakkan pada posisi tengah dari gudang tersebut dan pada 

kategori C, barang akan diletakkan pada posisi paling belakang sehingga perlu 

dilakukan pengawasan dan pengendalian khusus terhadap barang tersebut.  

Hasil dari sistem ini akan dapat membantu pemilik toko dalam menyusun barang-

barang yang ada di gudang agar lebih mudah saat pengambilan barang yang 

dibutuhkan. Sistem juga memberikan informasi stok barang, data pembelian dan 

penjualan barang pada toko secara realtime. Jika sudah dilakukan klasifikasi barang 

akan menerima label kelas masing-masing dan user dapat mengganti rak setiap 

barang berdasarkan label kelas hasil dari klasifikasi ABC. 

II. Hasil Pengujian 

Dari pengujian user acceptance text dengan 39 butir pengujian yang dilakukan 

berdasarkan fitur-fitur pada perancangan, 

Sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem bisa melakukan login Admin dan Karyawan. 

2. Sistem bisa menampikan halaman home admin dan karyawan. 

3. Sistem dapat mengelola data barang, barang masuk dan barang keluar. 

4. Sistem dapat menampilkan klasifikasi ABC barang setelah menggunakan data 

pertahun barang keluar. 
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5. Sistem dapat mencetak laporan barang masuk dan barang keluar sesuai periode 

tanggal yang dibutuhkan. 

6. Sistem dapat mengelola data rak. 

7. Sistem dapat mengelola pengguna sistem. 

Dari kesimpulan diatas maka pengujian setiap butir uji telah diterima oleh 

pengguna sehingga persentase penerimaan fitur 100%. 

SIMPULAN DAN SARAN 

9. Kesimpulan 

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan dan setelah dilakukannya 

pengujian kepuasan terhadap pihak human initiative, didapatkan kesimpulan yaitu  

1. Metode klasifikasi Always, Better, Control (ABC) ini menghasilkan kategori 

kelas barang yang dapat digunakan untuk penyusunan tata letak barang pada 

gudang. 

2. Didalam sistem juga dapat memberikan informasi data pembelian dan penjualan. 

3. Jika sudah dilakukan klasifikasi ABC maka, akan penampilkan histori barang 

sesudah dan sebelum klasifikasi dilakukan dengan melihat histori rak barang 

apakah dia sudah berpindah atau belum menurut hasil klasifikasinya. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya yaitu:  

1. Sistem dapat menambahkan user supplier agar dapat membantu dalam 

pemesanan barang masuk barang pada toko. 

2. Sistem dapat menambahkan perpindahan rak secara otomatis ketika sudah 

dilakukan klasifikasi, agar lebih mempermudah admin tidak menginput 

perpindahan rak secara manual lagi. 
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Abstrak 

Penerimaan peserta didik baru biasa dilakukan di beberapa SMA/MA, seperti yang dilakukan 

MAN 1 Kuantan Singingi pada setiap tahunnya. Sistem penerimaan peserta didik baru tersebut, 

calon peserta didik harus mendaftar untuk proses pendataan dan mengikuti beberapa tes untuk 

menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru. Perekapan data dan proses seleksi merupakan 

permasalahan yang dialami oleh pihak madrasah, karena hanya diolah dengan dengan Microsoft 

Excel dan penentuan peneriman peserta didik baru hanya dikira-kira dan dihitung manual dari 

hasil tes.  Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan tersebut yaitu metode 

MOORA, dengan beberapa kriteria diantaranya nilai rata-rata rapor, nilai tes akademik dan nilai 

psikotes. Metode tersebut digunakan untuk mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling 

bertentangan secara bersamaan. Dengan metode MOORA diharapkan dapat membuat proses 

penyeleksian peserta didik baru akan lebih akurat.  Hasi dari pengujian yang sudah dilakukan 

yaitu penerapan metode MOORA pada Sistem pendukung keputusan ini dapat memberikan proses 

perangkingan penerimaan peserta didik baru. Untuk pengujian User Acceptance Testing yang 

dilakukan pada ketua PPDB telah dapat diterima dan fungsi-fungsi sudah dapat berjalan dengan 

baik. Kemudian untuk pengujian usability testing yang diberikan terhadap panitia PPDB, dapat 

disimpulkan panitia menyatakan sangat setuju bahwa sistem untuk menentukan keputusan 

penerimaan peserta didik baru telah dapat membantu panitia  dalam pengambilan keputusan dan 

dapat diterima dengan persentase sebesar 90,53%. Selain itu berdasarkan pengujian akurasi 

perhitungan sistem dan perhitungan manual dapat disimpulkan bahwa perhitungan sistem yang 

dibangun sudah sama dengan perhitungan manual dengan tingkat akurasi 100%. 

Kata kunci: Multi Object Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA), User Acceptance 

Testing, Usability Testing. 
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PENDAHULUAN 

Proses  penerimaan peserta didik baru MAN 1 Kuantan Singingi sama hal nya 

dengan SMA/MA lainnya, yaitu menggunakan kriteria yang sudah ditentukan dan harus 

mengikuti beberapa tes. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

seorang ketua penerimaan peserta didik baru di MAN 1 Kuantan Singingi, dengan 

adanya peningkatan peserta didik baru yang mendaftar setiap tahunnya, sedangkan 

proses penentuan penerimaan peserta didik baru dilakukan masih dengan cara manual 

sehingga memakan waktu yang cukup lama. Penentuan penerimaan peserta didik baru 

dilakukan sesuai dengan nilai rata-rata rapor, tes akademik dan psikotes. Banyaknya 

proses manual seperti persiapan formulir pendaftaran, perekapan data hingga proses 

penyeleksian penentuan penerimaan peserta didik baru sesuai kriteria juga masih 

dihitung dengan cara manual, hal ini membuat sulitnya menyeleksi satu persatu peserta 

didik yang akan diterima oleh panitia PPDB.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem pendukung 

keputusan penerimaan peserta didik baru. Sistem pendukung keputusan ini akan 

menggunakan metode Multi Object Optimization on the basis of Ratio Analysis 

(MOORA). SPK sebagai sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para 

pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah 

unstructured(Gorry & Scott Morton, 1971). 

Metode Multi Object Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan dua atau lebih 

atribut yang saling bertentangan secara bersamaan (Attri, Gover, 2013). Metode ini 

memiliki tingkat selektifitas yang baik karena dapat menentukan tujuan kriteria yang 

bertentangan. Dimana kriteria yang dapat bernilai menguntungkan (benefit) atau yang 

tidak menguntungkan (cost). 

Bedasarkan permasalahan di atas, sistem pendukung keputusan ini dibuat untuk 

memecahkan masalah, dengan menggunakan metode MOORA. Dengan adanya sistem 

pendukung keputusan  ini diharapkan dapat membantu panitia PPDB dalam 

memberikan rekomendasi keputusan yang tepat sesuai kriteria dan bobot yang telah 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

490 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

ditentukan dan mempercepat proses dalam penentuan pengambilan keputusan 

penerimaan siswa baru dengan sistem terkomputerisasi.  

Dari hasil pengujian pada ketua PPDB MAN 1 Kuantan Singingi dengan user 

acceptance test dinyatakan bahwa seluruh fungsi pada web yang telah dibuat berjalan 

seperti yang diharapkan. Panitia PPDB merasa sangat terbantu dengan adanya sistem 

ini, dikarenakan penentuan penerimaan peserta didik baru menjadi lebih efektif dan 

efisien. Pada pengujian dengan 40 siswa MAN 1 Kuantan Singingi menggunakan 

usability testing sebesar 88.52% siswa setuju dengan adanya web ini. Siswa terbantu 

untuk proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru. 

 

METODE PENELITIAN 

Secara garis besar penelitian ini terdapat beberapa tahap yang dapat dilihat 

seperti di bawah ini : 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

JJ. Arsitektur Sistem  

Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru 

terdapat dua pengguna yaitu panitia PPDB dan siswa. Pada bagian server terdapat web 

server dan database. Lalu di bagian web server terdapat Bahasa Pemograman PHP dan 

metode perhitungan Multi Object Optimization on the basis of Ratio Analysis 

(MOORA). Database yang digunakan pada sistem yaitu MySQL. Alur kerja dimulai 

dari pengguna mengirimkan request kedalam sistem, lalu request tersebut diterima oleh 

server kemudian di proses. Pemrosesan dilakukan oleh web server dan akan mengambil 

data dari database. Kemudian server akan menampilkan response kepada pengguna 

sesuai yang telah di request.  

 

Gambar 1. 17 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Peserta Didik 

Baru 

KK. Implementasi Metode MOORA 

Perancangan sistem pada proyek akhir ini menggunakan metode MOORA dalam 

mendapatkan rekomendasi perangkingan siswa. Metode MOORA yang digunakan 

meliputi menentukan kriteria, Normalisasi, Optimasi dan Perangkingan. Detail metode 

MOORA dapat dilihat sebagai berikut : 

1.16 Menentukan Kriteria 

Menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan 

dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif, dimana nilai tersebut nanti di 
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proses dan hasilnya bisa di ambil keputusan. 

1.17 Normalisasi 

Normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga 

element pada matiks memiliki nilai yang seragam 

1.18 Optimasi 

Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting itu bisa di kalikan 

dengan bobot yang sesuai (Braurs, 2009) 

1.19 Perangkingan 

Menentukan perangkingan dari hasil perhitungan MOORA. 

LL. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu dan kegunaan yang berbeda. 

21) Halaman Perhitungan MOORA 

Gambar 1.2 merupakan halaman perhitungan MOORA, terlebih dahulu input 

pilihan jurusan dan kuota yang akan diterima.  

 

Gambar 1. 18 Halaman Perhitungan MOORA 

Pada Gambar 1.3 halaman perhitungan MOORA, kemudian akan tampil hasil 

preview data sesuai jurusan yang diinputkan 
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Gambar 1. 19 Halaman Perhitungan MOORA Setelah Input Jurusan dan Kuota 

Pada Gambar 1.4 halaman hasil perhitungan MOORA ini menampilkan kriteria 

yang telah ditentukan oleh panitia, proses normalisasi, menghitung optimasi dan 

menampilkan hasil perangkingan.  

 

Gambar 1. 20 Halaman Hasil Perhitungan MOORA Perangkingan 

 

MM. Hasil Pengujian  

11. Pengujian Black Box 

Pengujian Blackbox testing dilakukan dengan menggunakan metode User 

Acceptamce Testing. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan kepada ketua 

panitia PPDB, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah lulus uji coba dan dapat 

menjalankan setiap fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.  

12. Pengujian Usability Testing 

Dari hasil pengujian kuesioner dengan panitia, didapatkan bahwa 90.53% panitia 

sangat setuju bahwa sistem secara keseluruhan membantu panitia dalam proses 

penentuan penerimaan peserta didik baru dan menampilkan hasil yang transparan. 

Dengan hasil kuisioner menunjukkan bahwa tergolong dalam kriteria sangat setuju. 

SIMPULAN DAN SARAN 
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10. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang 

didapat sistem yang dibangun adalah sebagai berikut: 

9. Perancangan sistem pendukung keputusan penerimaan peserta didik baru 

MAN 1 Kuantan Singingi telah berhasil diimplementasikan dengan 

menggunakan metode Multi Object Optimization on the basis of Ratio 

Analysis. 

10. Berdasarkan hasil pengujian User Acceptance Test (UAT) oleh ketua PPDB 

MAN 1 Kuantan Singingi, Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 

Peserta Didik Baru menggunakan metode MOORA berbasis Web sudah 

dapat memberikan rekomendasi perangkingan siswa menggunakan metode 

MOORA. Sistem sudah berjalan dengan fungsi dan sesuai kebutuhan yang 

diharapkan. 

11. Berdasarkan hasil pengujian usability testing oleh panitia PPDB, sistem 

telah dapat membantu memberikan rekomendasi perangkingan kepada 

panitia dengan persentase 90,53% yang menunjukkan bahwa sistem 

termasuk kriteria sangat setuju untuk di gunakan. 

 

11. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut: 

6. Sistem dapat dibangun dan dibuat dengan metode atau algoritma yang berbeda 

sebagai pembanding hasil yang telah didapat. 

7. Menambahkan fitur grafik untuk data siswa setiap periode penilaian. 
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Abstract 

Olivine Mebel is a house appliance store that sells furniture such as spring beds, sofas, cabinets, 

dining tables, and others. All purchase and sale transactions, as well as inventory, are still done 

manually so that it is prone to errors in making financial reports and stock reports that can cause 

losses. Based on the existing problems, a web-based accounting information system is created to 

support the Olivine Furniture Store in running its business. The accounting information system was 

built using the PHP programming language and MySQL DBMS (Database Management System) 

with the help of the Laravel framework. The method used in the inventory valuation method is FIFO 

(First In First Out) because this method is suitable for the sales department where at the time of 

making a sale, the goods sold are the first goods purchased. With this system, recording transactions 

become easier so that financial reports can be processed automatically, and managing the number of 

stock items becomes more practical and also makes it easier for users to manage their business. This 

system is tested by using Black-Box Testing so that it can find out how user acceptance of the 

information system developed. After the system is completed, the testing phase will be carried out. 

The results of the Blackbox Testing test state that the system has been running as it should and can 

operate properly. Expert test results state that the accounting system has been running in accordance 

with the accounting flow. 

 

Keywords: PHP, MySQL, Laravel, FIFO, Black-Box Testing, and Accounting Information System. 

Abstrak 

Toko Olivine Mebel merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang perdagangan yang menjual 

perabot seperti springbed, sofa, lemari, meja makan, dan lainnya. Semua pencatatan transaksi 

pembelian dan penjualan maupun persediaan dan stok barang dagang masih dilakukan secara manual 

menggunakan pembukuan sehingga rentan terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dan 

laporan ketersediaan stok barang dagang yang dapat menyebabkan kerugian. Berdasarkan 

permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem informasi akuntansi berbasis web untuk 

mendukung Toko Olivine Mebel dalam menjalankan bisnisnya. Sistem informasi akuntansi yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS (Database Management System) 

MySQL dengan bantuan framework Laravel. Metode yang digunakan adalah metode penilaian 

persediaan yaitu FIFO (First In First Out) karena metode ini cocok untuk bagian penjualan di mana 

pada saat melakukan penjualan, barang yang dijual adalah barang yang paling awal dibeli. Dengan 

adanya sistem ini, pencatatan transaksi menjadi lebih mudah sehingga laporan keuangan dapat 

langsung tergarap secara otomatis, serta pengelolaan jumlah stok barang menjadi lebih praktis dan 
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memudahkan pengguna dalam mengelola bisnis. Sistem ini diuji dengan melakukan pengujian 

Black-Box Testing sehingga dapat mengetahui bagaimana penerimaan user terhadap sistem informasi 

yang dikembangkan. Setelah sistem selesai dibangun, maka akan dilakukan tahap pengujian. Hasil 

pengujian Blackbox Testing menyatakan bahwa sistem telah berjalan sebagaimana semestinya dan 

dapat beroperasional dengan baik. Hasil pengujian Expert menyatakan bahwa sistem akuntansi 

sudah berjalan sesuai dengan alur akuntansi. 

Kata Kunci: PHP, MySQL, Laravel, FIFO, Black-Box Testing, dan Sistem Informasi Akuntansi 

 

PENDAHULUAN 

  Toko Olivine Mebel masih menggunakan pencatatan secara manual yaitu 

dengan melakukan pencatatan pada buku harian, buku penjualan, buku pembelian, dan 

buku stok barang. Pencatatan manual tersebut mengakibatkan berbagai macam 

kesalahan. Yang pertama adalah permasalahan stok. Pada pencatatan manual, sangat 

sulit untuk mengetahui data barang atau data stok yang sedang ready. Hal tersebut 

mengakibatkan barang yang ready tersebut tertimbun dan tertumpuk di gudang yang 

akhirnya menyebabkan kerugian seperti rusaknya barang karena tertimbun terlalu lama 

di gudang.Selain itu, Pada toko Olivine Mebel juga sering terdapat kesalahan pada saat 

penentuan harga modal. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan harga modal pada 

barang yang masuk terlebih dahulu. 

 Pada pencatatan manual sangat sering terjadi kesalahan pada saat penulisan 

laporan bulanan seperti kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh staf. Pada 

pencatatan manual, staf masih menghitung dengan manual menggunakan kalkulator dan 

hasilnya kurang akurat. Kesalahan tersebut berakibat buruk terhadap validitas laporan 

keuangan serta persediaan/ stock pada Toko Olivine Mebel. Pencatatan laporan 

keuangan pada Toko Olivine Mebel juga masih belum sesuai dengan standar akuntansi 

di mana pemilik hanya membuat pencatatan uang yang masuk saja. Hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemilik toko tersebut. 

 Permasalahan-permasalahan  pembukuan yang ada di atas dapat diatasi dengan 

melakukan pencatatan terkomputerisasi agar pencatatan lebih rapi dan teratur. 

Permasalahan laporan dan keuangan dapat diatasi dengan menerapkan sistem informasi 

akuntansi pada Toko Olivine Mebel agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih 

akurat. Sedangkan permasalahan Stok dapat diatasi dengan melakukan pencatatan 

menggunakan metode FIFO (First In First Out) yaitu barang yang pertama kali masuk 
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adalah barang yang pertama kali keluar. Hal tersebut berfungsi sebagai penentuan harga 

pokok barang (harga modal) di mana harga barang yang masuk berbeda beda di setiap 

periode dan hal tersebut berpengaruh terhadap pencatatan keuangan, laba dan modal. 

Hal tersebut juga berfungsi agar pencatatan menjadi lebih rapi pada saat penyerahan 

laporan akhir bulan karena barang-barang yang sudah lama terlebih dahulu sudah 

keluar, hal tersebut juga berfungsi sebagai acuan dalam menentukan laba suatu produk. 

 Oleh karena itu, berdasarkan dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, 

maka dibutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Menggunakan Metode FIFO (First In First 

Out) (Studi Kasus: Toko Olivine Mebel)”. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework laravel dan MySQL sebagai basis datanya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada pembuatan proyek ini adalah bagaimana cara merancang dan 

membangun sistem informasi akuntansi pada Toko “Olivine Mebel”? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjang proses santri dalam 

Membangun sebuah sistem informasi akuntansi yang dapat mengolah data transaksi dari 

sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi pada Toko Olivine Mebel dan 

Menghasilkan laporan keuangan dan data persediaan barang yang akurat. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi yaitu penelitian pertama yang 

dilakukan oleh (Nofitriandi, 2019) yang meneliti tentang pencatatan laporan keuangan 

pada Bengkel Audio Mobil Konsep Auto Accessories yang masih belum sesuai dengan 

standar akuntansi dan persediaan tidak terkontrol dengan baik. Penelitian kedua yang 

dilakukan oleh (Alakel, Ahmad, & Santoso, 2019) melakukan penelitian mengenai 

perselisihan terhadap stok obat pada rumah sakit dengan pencatatan pembukuan. 

Penelitian ketiga oleh (Adibah, 2019) melakukan penelitian mengenai pencatatan 

konvensional yang mengakibatkan berbagai macam kesalahan seperti menumpuknya 

data obat, kesulitan dalam proses pencarian data obat, dan banyaknya obat yang 

expired. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah metode 

prototyping sebagai pengembangan perancangan system dan metode FIFO sebagai 

metode pencatatan persediaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

9. Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan indentifikasi terhadap kebutuhan sistem secara detail 

yang akan dibangun melalui tahap wawancara. Adapun kebutuhan nya seperti Sistem 

Perbedaan hak akses antar user, Sistem Penjualan, Sistem Pembelian, Sistem Delivery, 

dan Sistem Alocated Stock. 

10. Specify Requirements 

Sistem Akuntansi ini memiliki 3 aktor yaitu pemilik, administrator dan staff, pada 

aktor pemilik bisa melihat laporan bulanan dan pada staff bisa melakukan insert data 

transaksi (penjualan dan pembelian), supplier, customer, barang, jenis barang dan 

Melihat data transaksi, supplier, customer, barang, transaksi (select). Serta pada 

administrator dapat Mengelola data master. 

11. Produce Design Solutions 

9) User Case Diagram 
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Gambar 49 Use Case Diagram 

 Pada gambar 1 merupakan perancangan use case diagam digunakan untuk 

mendeskripsikan kegunaan sistem yang memiliki 3 aktor yaitu owner, staf dan 

administrator. Owner dapat melihat laporan, administrator dapat mengelola data master 

dan data staf, sedangkan staf dapat mengelola data supplier, data barang dan lain-lain 

(Insert data dan edit data). 

10) Review Evaluasi Perancangan Tampilan Sistem 

Berdasarkan hasil review evaluasi perancangan tampilan sistem yang diisi oleh 

pihak olivine mebel yang bisa diartikan bahwa pengguna setuju perancangan tampilan 

sistem akuntansi yang dirancang sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

12. Evaluation Design 

8) Hasil Perancangan 

Template Sistem Akuntansi ini dirancang berdasarkan proses prototyping yang 

telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hasil perancangan tampilan template Sistem 

Akuntansi:  
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Gambar 2 Tampilan dashboard 

Pada gambar 2 Halaman dashboard menampilkan menu utama dan grafik 

penjualan setiap bulan. Dibagian kiri terdapat navbar sedangkan di bagian tengah 

terdapat shortcut untuk menginput penjualan, pembelian melihat staf dan laporan. 

 

 

Gambar 3 Tampilan Product 

Pada gambar 3 merupakan halaman untuk menyimpan data produk seperti kode 

produk, nama produk, harga produk. 
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Gambar 4 Tampilan purchase 

Pada gambar 4 merupakan halaman untuk menyimpan data pembelian produk 

dari supplier seperti tanggal, supplier references dan harga. 

 

 

Gambar 5. Tampilan Sales 

Pada gambar 5 merupakan halaman untuk menyimpan data penjualan produk ke 

customer seperti tanggal, nama customer dan total harga. 

 

    Gambar 6. Tampilan Deliveries 
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Pada gambar 6 merupakan halaman untuk menyimpan data penjadwalan 

pengantaran barang serta alokasi produk. 

 

Gambar 7. Tampilan Chart Of Account 

  Pada gambar 7 merupakan halaman untuk menyimpan data COA seperti nama 

COA, group dan balance 

 

Gambar 8. Tampilan Users 

 Pada gambar 8 merupakan halaman untuk menyimpan data user. Pada sistem 

SIA toko Oivine Mebel terbagi 3 user yaitu owner, admin dan staf. 
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Gambar 9. Tampilan Users 

Pada gambar 9 merupakan halaman untuk masuk ke dalam Sistem Informasi 

Akuntansi toko Olivine Mebel. 

  

9) Pembahasan Blackbox Testing 

Berdasarkan hasil pengujian black box testing terhadap sistem akuntansi yang telah 

dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa setiap fitur sudah diimplementasikan dan sesuai 

dengan kebutuhan user.  

10) Pembahasan Expert Testing 

Untuk menghasilkan informasi serta laporan keuangan yang akurat, penulis 

melakukan konsultasi dengan ahli akuntansi. Pengujian yang dilakukan kepada ahli 

akuntansi ini dilakukan sebanyak 2 kali, pada pengujian pertama ahli akuntansi melihat 

terdapat beberapa fitur yang tidak sesuai dengan berjalannya siklus akuntansi. 

Selanjutnya, dilakukan pengujian kedua, dimana pada pengujian ini seluruh laporan 

keuangan yang ada pada sistem informasi akuntansi pada toko Olivine Mebel 

dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dan siklus akuntansi bidang dagang dengan 

sebagaimana mestinya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan sistem akuntansi maka 

dapat disimpulkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat membantu toko Olivine 

Mebel dalam pencatatan keuangan, inventory, penjulan dan pembelian. Dengan adanya 

sistem ini, akan meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti kesalahan perhitungan pada 

buku besar, neraca dan laporan penjualan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah untuk setiap 

penjualan atau pembelian diharapkan agar melakukan pencatatan transaksi melalui 

pemakaian program dan prosedur yang telah disusun dan penambahan fitur barcode per 

stok barang, penambahan interface schedule delivery dan penambahan input gambar 

pada stock dan persediaan barang. 
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Abstract 

The process of ship repair is very important because it affects the efficiency of life time, 

strength, and even the age of the ship. Marine Power 3042 barge included in this case, 

requires repairs that need to be done at a certain time. The repair process needs to be 

planned to get the economic value of the fleet. This study aims to estimate material 

requirements, man hours and plate replacement costs on a marine power 3042 barge. The 

research method refers to the equation approach form  literature review. The results of this 

research is material estimate 24 pieces of plat with 49,077 ton, the required man hours is 

6944 man hours and the total cost is Rp. 608.665.680,-. The estimation results can be used 

as a reference for scheduling, planning and budgeting on the both side, owner and shipyard. 

Keywords: estimation, material, cost, replating, barge 

 

Abstrak 

 

Proses reparasi pada kapal sangat penting karena berpengaruh terhadap efisiensi masa 

pakai, kekuatan, bahkan umur kapal. Proses reparasi perlu direncanakan untuk 

mendapatkan nilai ekonomis proyek, meliputi biaya, waktu dan sumber daya manusia. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengestimasikan kebutuhan material, jam orang dan biaya 

proses reparasi berupa penggantian pelat pada barge marine power 3042. Penelitian 

mengacu pada  beberapa persamaan mengacu pada pustaka. Hasil dari analisa ini 

didapatkan kebutuhan material yang dibutuhkan yaitu 24 lembar dengan berat material 

49.077 ton, jam orang yang dibutuhkan yaitu 6944 JO dan total biaya keseluruhan adalah 

Rp. 608.665.680,-. Hasil estimasi ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan waktu 

kerja dan anggaran pada sisi owner dan pihak galangan. 

Kata Kunci: estimasi, material, biaya, replating, barge 
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PENDAHULUAN 

Proyek didefinisikan sebagai kegiatan tidak rutin dan tidak berulang, dikerjakan 

untuk jangka waktu yang tertentu guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang 

diinginkan secara teknis oleh pihak yang berkepentingan. Keberlangsungan proyek 

dipengaruhi banyak faktor dan parameter sehingga tiap proyek merupakan serangkaian 

entitas proses yang istimewa. Namun secara umum, pengendalian proses untuk menjaga 

kelangsungan proyek menyangkut tiga aspek utama yaitu biaya, waktu dan sumber daya 

manusia (Tarore et al, 2014). Pada suatu perencanaan proyek kontruksi secara umum, 

efisiensi biaya dan waktu sangat penting untuk direncanakan. Apabila waktu dan biaya 

yang digunakan dapat digunakan secara efisien, maka kontraktor bisa mendapatkan 

keuntungan yang maksimal, serta pengguna mendapat benefit waktu kegunaan dari 

produk maupun jasa yang dihasilkan (Kumara et al, 2010). 

Hasbullah (2016) menyebutkan bahwa proyek pada bidang perkapalan, terutama 

industri galangan kapal bisa dikategorikan pada pembangunan kapal baru, reparasi/ 

perbaikan dan juga pemeliharaan kapal. Proyek reparasi kapal sendiri merupakan 

kegiatan yang direncanakan secara periodik sesuai dengan persyaratan dari badan 

klasifikasi kapal dan pemerintah, serta pekerjaan yang dapat direncanakan sebelumnya 

selama kapal dalam masa operasi. Proses ini meliputi perbaikan konstruksi lambung, 

perbaikan sistem, perawatan main engine dan komponen lainnya.  

Proses reparasi kapal sangat penting karena berpengaruh terhadap efisiensi, 

kekuatan, stabilitas, bahkan masa pakai.  Salah satu komponen kapal yang sering diganti 

ialah pelat lambung, dengan proses penggantian yang biasa disebut replating. Replating 

merupakan proses pergantian dan pembaruan pelat kapal уаng telah mengalami 

penipisan yang diakibatkan оlеh korosi, deformasi terhadap air laut, dan benturan 

(Janah, 2018). Pelat pada kapal sendiri memiliki standar ketebalan minimum pada setiap 

bagiannya. Untuk mengetahui ketebalan pelat pada kapal masih memenuhi standar 

minimum ialah dari inspeksi tahunan yang dilakukan sebelum proses reparasi. Proses 

inspeksi dilakukan pada seluruh bagian kapal, terutama pada bagian lambung, dan 

apabila terdapat pelat yang harus diganti akan ditandai pada gambar bukaan kulit (lihat 

Gambar 1). Dari hasil inspeksi juga dapat diketahui lokasi, jumlah, serta bagian mana 

saja pelat yang perlu diganti. Apabila tebal pelat sudah tidak memenuhi standar, maka 
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akan berpengaruh terhadap kekuatan dari konstruksi kapal itu sendiri, yang akibatnya 

bisa terjadi deformasi, bahkan crack pada bagian lambung kapal. Jika kapal mengalami 

kegagalan struktur, maka secara ekonomis kapal tidak mampu mendukung operasional 

untuk mendapatkan nilai ekonomi yang direncanakan. Oleh karena itu perlu 

dilakukannya replating pada badan kapal secara berkala pada saat kapal melakukan 

docking. 

Sebelum melakukan proses perbaikan atau raparasi kapal, terlebih dahulu harus 

dilakukan estimasi atau perencanaan kebutuhan material dan biaya untuk proses 

pengadaan barang maupun material. Untuk pekerjaan replating sendiri, estimasi yang 

diperlukan mulai dari perhitungan luas area pelat, berat pelat, total pelat, jumlah waktu 

pengerjaan dan perlengkapan lain. Dari hasil estimasi akan didapatkan biaya untuk 

pekerjaan replating yang akan digunakan sebagai acuan anggaran untuk owner kapal 

dan pihak galangan. Apabila estimasi yang dilakukan tidak teliti dan tidak akurat maka 

akan merugikan pihak owner kapal dan pihak galangan. Oleh karena itu, disini poin 

penting adanya estimasi agar biaya yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan biaya 

aktual yang dikeluarkan pada saat proses pengerjaan. 

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus pada galangan kapal PT. Bahtera 

Bahari Shipyard telah dilakukan proses reparasi pada barge Marine Power 3042 pada 

periode tahun 2021. Sebelum proses reparasi diselesaikan, telah dilakukan analisa 

estimasi kebutuhan material, jam orang dan biaya replating dalam proses reparasi. 

Minimnya estimasi anggaran untuk pelaksanaan proses replating akan mengakibatkan 

biaya tak terduga yang akan merugikan pihak owner dan pihak galangan.  

Berdasar pada uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengestimasi kebutuhan material, jam orang dan 

biaya yang dibutuhkan pada proses penggantian pelat barge Marine Power 3042. 

Kontribusi hasil penelitian berupa rekomendasi informasi kebutuhan material, jam 

orang dan biaya bagi pihak owner maupun galangan. 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Rangkaian penelitian adalah studi kasus pada salah satu proses penggantian pelat 

guna mengestimasi kebutuhan material dan biaya replating dengan obyek berupa barge 

Marine Power 3042 pada bagian pelat kulit. Proses penggantian pelat dilakukan pada 

PT. Bahtera Bahari Shipyard di daerah Batam. 

Tahap pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap ini 

dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses perhitungan kebutuhan 

material. Data yang dibutuhkan adalah spesifikasi material, data hasil pengujian 

ketebalan pelat dengan metode ultrasonic testing, gambar bukaan kulit (repair plan), 

total luasan pelat yang harus dilakukan proses replating. 

Tahap kedua, yaitu perhitungan kebutuhan pelat. Kebutuhan pelat yang harus 

disediakan untuk proses replating dapat dihitung dengan menggunakan data luasan pelat 

yang harus diganti dan luas lajur pelat yang akan digunakan. 

Tahap ketiga ialah perhitungan berat pelat. Dari data kebutuhan pelat yang akan 

digunakan dalam proses replating, maka dapat diketahui berapa berat total berat pelat 

yang digunakan. 

Tahap keempat yaitu perhitungan jam orang. Sebagai salah satu faktor penting pada 

estimasi biaya, maka jam orang juga harus diperhitungkan dengan sangat teliti. Jam 

orang sendiri dihitung berdasarkan jumlah pelat yang harus diganti. 

Tahap kelima, perhitungan biaya penggantian pelat. Dari data total pelat yang 

dibutuhkan, jam orang, dan perlengkapan lainnya inilah estimasi biaya replating akan 

didapatkan 

Tahap terakhir merupakan penarikan hasil dan simpulan dari estimasi kebutuhan 

material dan biaya replating pada barge Marine Power 3042. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Ukuran Kapal 
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Tabel 1 merupakan data utama kapal yang dijadikan studi kasus dalam penelitian, 

kapal memiliki panjang keseluruhan 300 ft, lebar 80 ft, tinggi geladak 20 ft serta draft 

17 ft. 

Tabel 1 

Principal Particulars Barge Marine Power 3042 

Jenis kapal Barge/ 

tongkang 

Loa (length 

overall) 

300 ft 

B (Breadth) 80 ft 

H (Height) 20 ft 

T (draught) 17 ft 

Deck loading 8 ton/ m2 

 

Selanjutnya, perlu diketahui data bagian kapal yang akan dilakukan penggantian 

pelat dengan mengacu pada gambar bukaan kulit (repair plan) yang ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bukaan Kulit/ Repair Plan 

 

Dari Gambar 1  dapat disimpulkan lajur pelat dan lokasi yang mengalami replating 

dengan data ringkasan tersaji pada Tabel 2. 

Tabel 2 
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Lokasi dan Luas Area 

No Lajur Pelat (P/S) Lokasi Frame Luas (m2) 

1 D (P) 38/39 – 43/44 25,761 

2 E (P) 2/3 – 9/10 9,239 

   14/15 – 34/35 91,429 

   37/38 – 45/46 44,658 

3 F (P) 0 – 9/10 39,323 

   30 – 31  1,013 

   32/33 – 34/35 7,606 

   41/42 – 46/47 37,186 

   47/48 – 49/50 1,399 

4 Chain (P) 40 – 45 8,612 

   47/48 – 49/50 2,102 

5 Transom (P) 0 2,674 

6 D (S) 6/7 – 7/8 10,5 

7 E (S) 2/3 – 5  6,03 

   6/7 – 11/12 35,28 

   13/14 – 15/16 9,45 

   16 – 17  2,821 

   18/19 – 21/22 16,758 

   25/26 – 29/30 10,03 

   31/32 – 36/37 29,233 

8 F (S) 0 – 11/12 87,185 

  15/16 – 16/17 0,949 

  17/18 – 21/22 22,878 

  31/32 – 34/35 3,229 

  37/38 – 38/39 0,896 

  43/44 – 44/45 2,675 
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No Lajur Pelat (P/S) Lokasi Frame Luas (m2) 

9 Chain (S) 13 – 14 1,355 

  16/17 – 20/21 6,799 

  41 – 42 0,856 

10 Transom (S) 0 2,674 

Pada Tabel 2 dapat diketahui lajur plat, lokasi dan luasan area yang akan di-

replating. Informasi didapat dari gambar bukaan kulit dengan memperhatikan alur pelat. 

Misal pada bagian Lajur F dengan posisi di Starboard, lokasi frame 0 sampai 10/12.  

 

Perhitungan kebutuhan pelat  

Perhitungan kebutuhan pelat yang akan digunakan untuk replating pada barge 

Marine Power 3042 menggunakan formula (1). 

     (1) 

Luas pelat per lembar diambil dari ukuran pelat yang ada di pasaran yaitu 6’ x 20’ 

maka dengan itu, L pelat = Panjang x Lebar = (20 x 0,3048) x (6 x 0,3048)= 6,096 m x 

1,829 m = 11,148 m2. 

Dengan menggunakan formula (1) kebutuhan pelat pada semua lokasi ditunjukkan 

pada Tabel 3. Kebutuhan paling banyak pada lajur pelat F (S) yang memiliki luas 

117,81 m2, kebutuhan pelat secara perhitungan 10,568 unit dan aktual 10,5 unit. 

Tabel 3 

Perhitungan kebutuhan pelat 

No Lajur Pelat 

(P/S) 

Total Luas 

(m2) 

∑ kebutuhan 

pelat 

(perhitungan) 

∑ kebutuhan 

pelat (aktual) 

1 D (P) 25,761 2,311 2,5 

2 E (P) 145,33 13,036 13 

3 F (P) 85,527 7,761 8 
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4 Chain (P) 10,714 0,961 1 

5 Transom (P) 2,674 0,240 0,5 

6 D (S) 10,5 0,942 1 

7 E (S) 110,08 9,874 10 

8 F (S) 117,81 10,568 10,5 

9 Chain (S) 9,01 0,808 1 

10 Transom (S) 2,674 0,240 0,5 

Total 46,74 48 

Pada Tabel 3 dapat diinformasikan juga bahwa untuk proses replating material 

pelat yang dibutuhkan berjumlah 46,74 lembar dan dibulatkan menjadi 48 lembar. 

 

Perhitungan Berat Pelat 

Salah satu hal yang memengaruhi estimasi biaya yaitu berat dari pelat yang 

digunakan, perhitungannya mengacu pada spesifikasi pelat pada Tabel 4 yang merujuk 

pada referensi [4]. pelat dengan tebal 4,5 mm memiliki 394 kg dan paling berat pada 

pelat dengan tebal 12 mm, yaitu 1050 kg.  

Tabel 4 

Spesifikasi Pelat 

No Tebal 

(mm) 

Berat 

(kg) 

1 4,5 394 

2 6 525 

3 8 700 

4 9 788 

5 10 875 

6 12 1.050 

Data yang ada pada Tabel 4 selanjutnya menjadi acuan untuk menghitung berat 

pelat sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5 

Perhitungan Berat Pelat 

No Lajur Pelat 

(P/S) 

∑ pelat Berat pelat 

(kg) 

1 D (P) 2,311 2426,3 

2 E (P) 13,036 13687 

3 F (P) 7,761 8149,5 

4 Chain (P) 0,961 1009,1 

5 Transom (P) 0,240 251,85 

6 D (S) 0,942 988,9 

7 E (S) 9,874 10367 

8 F (S) 10,568 11096 

9 Chain (S) 0,808 848,6 

10 Transom (S) 0,240 251,88 

 Total (kg) 49077 

Total 

(ton) 

49,077 

Pada Tabel 5 didapatkan diketahui informasi tentang berat material yang 

digunakan per lajur dengan total berat keseluruhan yaitu 49,077 ton. 

 

Perhitungan Jam Orang 

Jam kerja yang berlaku di PT. Bahtera Bahari Shipyard dalam satu minggu kerja 

terdiri dari 6 hari kerja (Senin - Sabtu), dengan jam kerja sebanyak 7 jam efektif dari 

jam 08.00 sampai 16.00. Sehingga jumlah jam kerja adalah 42 jam/ minggu. 

Dengan asumsi pekerjaanpenggantian pelat 49,077 ton dan estimasi waktu 62 hari 

dan jumlah tenaga kerja 16 orang (8 welder, 4 fitter, 4 helper), maka dapat di hitung 

target per hari untuk setiap tenaga kerja adalah total berat replating dibagi dengan 

estimasi waktu yaitu 791,56 kg/hari.. Kemudian dibagi dengan jumlah tenaga kerja 
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(791,56 : 16 = 49,47 kg/orang). Ini adalah acuan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk 

tiap orangnya.  

Rahmi (2020) memberikan rujukan persamaan untuk menghitung jam orang yang 

tertulis pada formula (2). 

    (2) 

Dimana: h = jumlah jam orang (JO); p = produktivitas (kg/jam); m = berat (m). 

 

Kapasitas produksi (m)  = 791,56 kg/hari 

Jumlah jam kerja (t)  = 7 jam/hari 

Jumlah tenaga kerja (JTK) = 16 (8 welder, 4 fitter, 4 helper) 

Sedangkan perhitungan produktivitas menggunakan persamaan (3).  

   (3) 

P = 791,56/7 x 16    = 7,068 kg/jam orang 

Untuk pekerjaan replating dengan berat 49.085 ton dengan jumlah tenaga kerja 16 

orang mempunyai standar produktivitas 7,069 kg/jam orang. 

Perhitungan jam orang dapat diketahui dengan perhitungan berikut (Setyawan, 

2019): 

     (4) 

Dimana: JO = jam orang; Standar produktivitas = 7,068 kg/JO 

   

Tabel 6 

Perhitungan jam orang 

No Lajur Pelat 

(P/S) 

Berat pelat 

(kg) 

Produktivita

s 

(kg/JO) 

JO Hari 
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1 D (P) 2426,3 7,068 343,4 3,065 

2 E (P) 13687 7,068 1936,

7 

17,292 

3 F (P) 8149,5 7,068 1153,

1 

10,295 

4 Chain (P) 1009,1 7,068 142,7

8 

1,275 

5 Transom (P) 251,85 7,068 35,64 0,318 

6 D (S) 988,9 7,068 139,9

3 

1,249 

7 E (S) 10367 7,068 1466,

9 

13,097 

8 F (S) 11096 7,068 1570 14,018 

9 Chain (S) 848,6 7,068 120,0

7 

1,072 

10 Transom (S) 251,88 7,068 35,64 0,318 

Jumlah 6944 62 

 

Data yang di dapatkan pada Tabel 6 merupakan perhitungan kebutuhan jam orang 

pada setiap titik lokasi di lambung kapal yang di-replating dengan total jam orang yang 

dibutuhkan adalah 6944 JO. 

 

Biaya Total Replating 

Untuk mendapatkan berapa biaya total yang dibutuhkan untuk proses replating 

kapal Marine Power 3042, menghitung biaya kebutuhan material dan biaya tenaga 

kerjaharus dilakukan terlebih dahulu. 

Biaya kebutuhan material pelat dapat dihitung menggunakan cara berikut ini: 

  (5) 

Dimana Jumlah pelat yang dibutuhkan adalah 48 lembar.  
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Biasanya pelat yang ada di pasaran dijual dengan satuan berat pelat per kg maupun 

per ton dan diketahui harga pelat per 1 ton yaitu $600 [Alibaba, 2021] atau setara 

dengan   

Rp. 8.666.700,- dengan nilai tukar $1 = Rp. 14.444,50 saat ini. Berat pelat ukuran 6’ x 

20’ untuk tebal 12 mm sesuai dengan spesifikasi yaitu 1,050 ton.  

Berikut perhitungan biaya kebutuhan material sesuai dengan keterangan diatas  

Biaya pelat  = (48 x 1,050) x Rp. 8.666.700,- = Rp. 436.801.680,- 

Setelah menghitung biaya kebutuhan material maka dilanjutkan dengan 

menghitung biaya tenaga kerja. Pada proyek replating tongkang Marine Power 3042 

menggunakan 16 tenaga kerja yang merupakan 8 welder, 4 fitter dan 4 helper dengan 

jangka waktu 62 hari dengan efektivitas kerja 7 jam perhari. 

Gaji perjam setiap posisi mempunyai harga yang berbeda dimana 

Welder  = Rp. 27.000,-; Fitter = Rp. 24.000,-; Helper = Rp. 21.000,-; Maka 

didapatkan gaji tenaga kerja untuk: 

Welder = Rp. 27.000,- x 434 x 8 =  Rp. 93.744.000,- 

Fitter = Rp. 24.000,- x 434 x 4 = Rp. 41.664.000,- 

Helper = Rp. 21.000,- x 434 x 4 = Rp. 36.456.000,- 

Sehingga didapatkan total biaya tenaga kerja dengan jumlah Rp. 171.864.000,- 

Dari perhitungan biaya kebutuhan material dan biaya tenaga kerja di atas, biaya 

total dapat diperoleh dengan menjumlahkan kedua biaya tersebut. 

Biaya total = biaya kebutuhan material + biaya tenaga kerja  

Biaya total = Rp. 436.801.680,- + Rp. 171.864.000,- 

Biaya total = Rp. 608.665.680,- 

Hasil dari perhitungan biaya total untuk proyek replating ini diperoleh sebesar Rp. 

608.665.680,- 

 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

518 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

SIMPULAN  

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan hasil dari estimasi kebutuhan material, 

jam orang dan biaya replating tongkang Marine Power 3042 dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan material pelat dengan ukuran 6’x20’ dengan tebal 12 mm yaitu 48 lembar 

dengan berat material yang digunakan 49,077 ton dan kebutuhan jam orang (JO) untuk 

proses replating tongkang Marine Power 3042 yaitu 6944 JO. Biaya yang harus 

dikeluarkan dibagi menjadi 2 yaitu biaya material dan biaya tenaga kerja dengan total 

biaya Rp. 608.665.680,- 
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Abstract 

Funeral management that has been determined in Islam is fardhu kifayah which means an 

obligation for all Muslims. Funeral management can be done by anyone as long as they 

follow the guidance of Islam. There are cases of the dead being taken care of by non-family 

member, due to not understanding religious knowledge and unable to organize it. 

Management carried out by the family ensures the dead’s secret safety and the family gets 

religious reward because it’s their right. Currently teaching how to do funeral management 

has started using multimedia. However, the presence of the presenter must exist regardless 

of the media used, so that knowledge can be absorbed effectively and learning experience 

can be applied correctly. This research resulted in a 3D animation interactive website to 

help learn the funeral management through multimedia. Three test was performed. In expert 

validation testing, the animation already displays the correct information. Then the 

feedback test, 89.1% of 30 respondents stated that the interactive 3D animation website on 

corpse management procedures helps users understand the management of corpses and 

prepares respondents to practice corpse management. Finally, black box testing, all features 

run as they function. 

Keywords: Interactive 3D Animation, Multimedia, Taking Care of the Dead. 

Abstrak 

Melakukan penyelenggaraan pengurusan jenazah yang telah ditetapkan didalam agama 

Islam hukumnya adalah fardhu kifayah yang berarti suatu kewajiban untuk seluruh umat 

Muslim. Mengurus jenazah dapat dilakukan oleh siapa saja selama masih mengikuti 

tuntunan agama Islam. Terdapat beberapa kasus jenazah yang diurus oleh orang lain yang 

bukan merupakan keluarga jenazah, disebabkan tidak mengerti ilmu agama dan tidak 

mampu menyelenggarakan. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh keluarga jenazah 

memastikan aib jenazah tidak keluar serta keluarga mendapat pahala karena itu adalah hak 

mereka. Pada era ini, pengajaran jenazah sudah mulai menggunakan multimedia. Namun 

kehadiran pemateri harus ada apapun media pembelajaran yang digunakan, sehingga ilmu 

dapat diresapi secara efektif dan ilmu pembelajaran dapat diterapkan dengan benar. 

Penelitian ini menghasilkan website animasi 3D interaktif membantu mempelajari tata cara 

mengurus jenazah melalui multimedia. Dilakukan 3 pengujian. Pada pengujian validasi 

ahli, animasi sudah menampilkan informasi yang benar. Lalu pengujian umpan balik, 

89,1% dari 30 responden menyatakan website interaktif animasi 3D tata cara pengurusan 

jenazah membantu pengguna memahami pengurusan jenazah dan mempersiapkan 

responden untuk melakukan praktik pengurusan jenazah. Terakhir pengujian black box 
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seluruh fitur berjalan sebagaimana fungsinya. Kata Kunci: Animasi 3D Interaktif, 

Multimedia, Pengurusan Jenazah. 

PENDAHULUAN 

Melakukan penyelenggaraan pengurusan jenazah yang telah ditetapkan di dalam 

agama Islam hukumnya adalah fardhu kifayah yang berarti suatu kewajiban untuk 

seluruh umat muslim yang ketika diselesaikan oleh satu orang saja terbayar kewajiban 

umat Islam lainnya (Rasjid, 1994). Mengurus jenazah dapat dilakukan oleh siapa saja 

selama masih mengikuti tuntunan agama Islam. Terdapat beberapa kasus jenazah yang 

diurus oleh orang-orang yang dipercaya yang bukan merupakan keluarga jenazah. 

Agama Islam yang lebih afdhal pada penyelenggaraan memandikan dan mengafani 

jenazah adalah keluarga terdekatnya, karena dikhawatirkan adanya aib di tubuh jenazah 

(Rasjid, 1994). Telah dilakukan survery terhadap 50 remaja tentang kemampuan 

mengurus jenazah dengan hasil yang menunjukkan bahwa semua remaja pernah belajar 

tentang mengurus jenazah dan ingin mengurus jenazah orang tuanya, namun hanya satu 

dari 50 remaja yang benar-benar siap untuk melakukan hal tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dkk. (2016) menyebutkan aplikasi animasi 

3D pembelajaran shalat jenazah dapat mempermudah umat Islam khususnya siswa 

dalam melaksanakan shalat jenazah. Namun penelitian ini tidak membahas tentang 

tahapan pengurusan jenazah lainnya seperti memandikan, mengkafani, dan 

menguburkan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Soleh dkk. (2019), Fadila dan 

Pujiyono (2014), meneliti pembelajaran menggunakan media animasi interaktif dengan 

studi kasus yang berbeda namun menggunakan media Adobe Flash, sedangkan pada 

tahun 2020 dukungan untuk Adobe Flash Player sudah dihentikan dan tidak dapat 

digunakan pada web browser. Sehingga animasi tidak dapat digunakan lagi dalam 

media pembelajaran menggunakan website. Lalu pada penelitian dilakukan oleh 

Sukiyasa dan Sukoco (2013), Maksudi dkk. (2016), meneliti keefektifan antara 

pembelajaran media gambar diam dengan media animasi. Didapatkan bahwa media 

animasi lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar dibanding dengan 

pembelajaran menggunakan media seperti powerpoint. 

Menggunakan animasi dan objek 3D dapat memberikan arah sudut pandang yang 

beragam untuk membantu visualisasi saat pembelajaran cara mengurus jenazah. Selain 
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itu, visual animasi 3D dapat menarik perhatian partisipan lebih baik dibandingkan 

media yang menunjukkan gambar diam. Marjuni dan Harun (2019) menyebutkan 

definisi dari beberapa ahli bahwa alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Animasi 3D tata 

cara mengurus jenazah disajikan di dalam sebuah website menjadikan animasi interaktif 

agar interaksi partisipan tetap terjadi ketika pembelajaran. Pada penelitian ini diujikan 

dan dianalisis keefektifan website interaktif animasi 3D pengurusan jenazah dalam 

membantu remaja mempelajari tata cara mengurus jenazah sehingga yang awalnya 

mereka hanya ingin namun tidak mampu dan siap untuk mengurus jenazah keluarganya, 

mereka menjadi ingin dan siap untuk mengurus jenazah keluarganya. Berdasarkan 

permasalahan dan hasil wawancara di atas, telah dibangun sebuah multimedia 

pembelajaran berbentuk animasi 3D interaktif yang menyajikan penjelasan dan panduan 

tata cara mengurus jenazah. 

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang diangkat yaitu, bagaimana menyajikan 

materi tata cara mengurus dan perawatan jenazah dari memandikan hingga 

menguburkan ke dalam sebuah animasi 3D interaktif menggunakan website? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah multimedia 

pembelajaran berbentuk animasi 3D interaktif yang efektif dalam mengajarkan tata cara 

merawat jenazah dari memandikan hingga menguburkan.  

METODE PENELITIAN 

Adapun tahap-tahap metodologi penelitian yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar 1 sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

Pembuatan Film 

& Website 
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Langkah pertama yang dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang 

sebenarnya terkait dengan tata cara mengurus jenazah. Selanjutnya, studi pustaka 

dimana dilakukan untuk mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan 

perawatan jenazah, mempelajari literatur dan penelitian-penelitian terdahulu, serta 

menganalisis artikel-artikel yang terkait. Kemudian, dilakukan proses pembuatan film 

dan website sesuai dengan tahapan perancangan film animasi 3D dimulai dari tahap Pra 

Produksi, Produksi hingga Pasca Produksi, serta mock up website yang telah dibuat. 

Lalu dilakukan analisa dan evaluasi berdasarkan metode pengujian yaitu validasi ahli, 

umpan balik responden, black box testing.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Website Interaktif Animasi 3D 

Sistem website interaktif animasi 3D menggunakan Framework Code Igniter yang 

menampilkan animasi 3D dibuat menggunakan aplikasi Blender. Di dalam website 

terdapat simulasi persiapan tahapan berbentuk drag and drop yang membantu pengguna 

mengingat bagaimana mempersiapkan tahapan sebelum melakukan proses. Terdapat 

juga halaman bacaan doa dan shalat yang juga memiliki audio untuk bacaan tersebut. 

Serta halaman quiz yang memberikan lembar pertanyaan kepada pengguna untuk 

melatih pengetahuan tentang pengurusanjenazah. Berikut adalah hasil dari penelitian 

yang berupa website interaktif animasi 3D tata cara pengurusan jenazah, 

http://arifnur.pocari.id/  : 

  a.        b.  
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Gambar 2a. Tampilan Halaman Menu Persiapan Mengkafani, 2b. Tampilan Halaman 

Menu Persiapan Menshalatkan 

Pengujian Validasi Ahli 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tentang ketepatan informasi pengurusan 

jenazah yang ditampilkan di dalam hasil akhir animasi 3D tata cara pengurusan jenazah. 

Pengujian validasi ahli untuk hasil akhir animasi ini dilakukan dengan 3 orang validator 

yang memiliki pengalaman serta keahlian dalam pengurusan jenazah. 

Tabel 1 

Pertanyaan kuisionare ahli pada animasi 3D 

No Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

1 Animasi 3D persiapan memandikan jenazah telah 

menyampaikan materi persiapan memandikan jenazah 

yang benar. 

✓  

2 Animasi 3D proses memandikan jenazah telah 

menyampaikan materi proses memandikan jenazah 

yang benar. 

✓  

3 Animasi 3D persiapan mengkafani jenazah telah 

menyampaikan materi persiapan mengkafani jenazah 

yang benar. 

✓  

4 Animasi 3D proses mengkafani jenazah telah 

menyampaikan materi proses mengkafani jenazah yang 

benar. 

✓    

5 Animasi 3D persiapan menshalatkan jenazah telah 

menyampaikan materi persiapan menshalatkan jenazah 

yang benar. 

✓  

6 Animasi 3D proses menshalatkan jenazah telah 

menyampaikan materi proses menshalatkan jenazah 

yang benar. 

✓  

7 Animasi 3D persiapan mengkuburkan jenazah telah 

menyampaikan materi persiapan menguburkan jenazah 

yang benar. 

✓  
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8 Animasi 3D proses mengkuburkan jenazah telah 

menyampaikan materi proses menguburkan jenazah 

yang benar. 

✓  

Animasi 3D telah menyampaikan informasi yang ditampilkan tentang pengurusan 

jenazah dari memandikan hingga menguburkan di dalam animasi 3D tata cara 

pengurusan jenazah sudah benar. 

Pengujian Umpan Balik 

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap website interaktif animasi 3D 

pengurusan jenazah, maka dilakukan pengujian pernyataan skala likert melalui 

kuisionare Google Form kepada 30 orang remaja. Dari kuisionare yang diberikan, 

didapat rekapitualsi sebagai berikut: 

Tabel 2 

Tabel Pernyataan Metode Skala Likert 

No Pernyataan 

Sanga

t 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Ragu 

Ragu 
Setuju 

Sanga

t 

Setuju 

1 Website interaktif animasi 

memudahkan memahami 

pengurusan jenazah. 

0 0 0 8 22 

2 Tampilan website mudah 

dimengerti dan dijelajahi. 

0 0 2 16 12 

3 Simulasi persiapan membantu 

mengingat materi persiapan. 

0 0 1 17 12 

4 Materi di dalam animasi 3D mudah 

dimengerti. 

0 0 1 12 17 

5 Animasi 3D membantu 

membayangkan cara melakukan 

praktik pengurusan jenazah. 

0 0 1 15 14 

6 Visual animasi 3D membuat 

pembelajaran pengurusan jenazah 

menarik. 

0 0 2 8 20 

7 Website interaktif animasi 0 0 4 16 10 
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membuat siap untuk melakukan 

praktik pengurusan jenazah. 

 

Hasil perhitungan dari tujuh pernyataan kuisionare terhadap 30 responden remaja 

digabung untuk mencari persentase rata-rate keseluruhan dari pengujian kuisionare: 

Tabel 3 

Hasil rata-rata kuisionare umpan balik 

Pernyataan ke-1 Rata-rata 

1 94,7% 

2 86,7% 

3 87,3% 

4 90,7% 

5 88,3% 

6 92% 

7 84% 

Dari hasil perhitungan rata-rata kuisionare, 89,1% responden sangat setuju bahwa 

website interaktif animasi 3D tata cara pengurusan jenazah membantu pengguna 

memahami pengurusan jenazah dan mempersiapkan responden untuk melakukan 

praktik pengurusan jenazah. Setujunya responden terhadap pernyataan ke-enam juga 

menunjukkan dengan visual animasi 3D yang membuat pembelajaran menarik, 

responden mau untuk mempelajari pengurusan jenazah. 

Pengujian Black Box 

Tabel 4 

Tabel Pengujian Black Box 

No 
Pengujia

n 
Masukan Hasil yang diharapkan Hasil  

1 Halaman 

Home 

Melihat 

halaman home. 

Ketika pengguna website, akan muncul 

tampilan halaman home. 

Sukse

s 

 Menuju 

halaman pilih 

Ketika pengguna menekan tombol 

“masuk ke materi”, website akan 

Sukse
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materi. membuka laman pemilihan materi. s 

2 Halaman 

Pilih 

Materi 

Menuju salah 

satu halaman 

pilihan menu. 

Ketika pengguna menekan masuk salah 

satu pilihan menu, website akan 

membuka laman pilihan seperti materi, 

bacaan, dan quiz 

Sukse

s 

3 Halaman 

Materi 

Tahapan 

Menampilkan 

video animasi 

Halaman menampilkan video animasi 

persiapan tahapan materi dan video dapat 

dijalankan. 

Sukse

s 

 Memasukkan 

jawaban 

simulasi 

persiapan drag 

dan drop yang 

benar 

Ketika pengguna menginputkan jawaban 

simulasi drag dan drop yang benar, 

website akan membuka laman proses 

tahapan pengurusan jenazah. 

Sukse

s 

 Memasukkan 

jawaban 

simulasi 

persiapan drag 

and drop yang 

salah 

Ketika pengguna menginputkan jawaban 

simulasi drag dan drop yang benar, 

website akan membuka laman salah yang 

menampilkan drag dan drop yang 

diinputkan salah. 

Sukse

s 

 Melakukan 

drag dan drop 

item 

Pengguna dapat menarik/drag item lalu 

meletak/drop item pada kontainernya, 

ketika pengguna menekan tombol submit 

item yang diletak di dalam container 

dapat dibaca oleh system website. 

Sukse

s 

4 Halaman 

Materi 

Proses 

Menampilkan 

video animasi 

Halaman menampilkan video animasi 

proses tahapan materi dan video dapat 

dijalankan. 

Sukse

s 

 Menuju materi 

selanjutnya 

Ketika pengguna menekan tombol 

“materi selanjutnya”, website 

menampilkan halaman materi tentang 

tahapan sesudah materi yang sedang 

ditampilkan. 

Sukse

s 

 Kembali ke 

halaman pilih 

materi 

Ketika pengguna menekan tombol 

“kembali ke pilihan materi”, website 

membuka kembali halaman memilih 

materi. 

Sukse

s 

5 Halaman Menekan 

tombol 

Ketika pengguna menekan tombol 

kembali pada laman salah, akan 

Sukse
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salah kembali membuka laman yang terbuka sebelum 

laman salah dibuka. 

s 

6 Halaman 

Bacaan 

Shalat & 

Doa 

Memainkan 

audio player 

Ketika tombol play pada audio bacaan 

shalat dan doa ditekan, audio rekaman 

bacaan tersebut dimainkan dan dapat 

didengar. 

Sukse

s 

7 Halaman 

Quiz 

Menampilkan 

form quiz 

latihan 

Halaman menampilkan form quiz latihan 

pengurusan jenazah yang dapat 

dikerjakan oleh pengguna. 

Sukse

s 

     

Pada pengujian black box yang dilakukan dengan menguji 7 testcase yang 

menunjukkan semua fungsionalitas terdapat di dalam website animasi. Dari pengujian 

tersebut didapatkan 7 dari 7 testcase telah terpenuhi setelah website menjalankan 

fungsinya dengan benar. 

Berdasarkan hasil pengujian Black Box ini, didapatkan fungsi menampilkan video, 

audio, dan fungsi simulasi drag & drop pada website telah berjalan sesuai fungsi yang 

diharapkan. 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukannya pengujian serta analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

yaitu, sistem telah berhasil dibangun menggunakan animasi 3D yang menyampaikan 

penyenggaraan jenazah dari memandikan hingga menguburkan sesuai dengan ketentuan 

Islam, dimana sebanyak 89,1% dari 30 responden menyatakan sangat setuju website 

interaktif animasi 3D tata cara pengurusan jenazah membantu responden memahami 

cara pengurusan jenazah. Dengan menggunakan website animasi ini, terjadi 

peningkatan pemahaman pengguna sebanyak 25% dari rata-rata nilai 49,7% latihan kuis 

sebelum melihat website interaktif animasi 3D menjadi rata-rata nilai 74,7% setelah 

melihat website interaktif animasi 3D. 

Untuk saran penelitian selanjutnya, adaptasi website interaktif animasi 3D tata cara 

pengurusan jenazah dalam bentuk mobile application agar tampilan sisi perangkat 

mobile lebih proporsional dengan layar smartphone. 
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Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Pengendalian Persediaan Stok 

Barang (studi kasus : Makaroni Mantul Pku) 

 

Rori Muhammad Ismail 

Abstract  

Macaroni Mantul Pku Business is a snack business that sells processed fried macaroni which is 

made by itself located in Harapan Raya Pekanbaru. Currently, the problem with the Macaroni 

Mantul Pku business is that it is still doing financial and sales records manually and there is no 

recording for the stock of materials used, so there is often a buildup of excessive stock of materials 

and also causes difficulties in recording which is still written using ordinary books. As well as for 

marketing or sales widely. So we need an inventory and sales Information System application that 

provides the functionality needs, so that the Makaroni Mantul Pku business owner no longer needs 

to look at books and recap data manually and sales can run optimally, therefore the author took the 

initiative to create an inventory information system website application and This sale is expected 

to help entrepreneurs to record data related to the production and sales of Mantul Macaroni 

Keywords: Inventory,Sales,Macaroni Mantul Pku 

Abstrak  

Usaha Makaroni Mantul Pku merupakan usaha makanan ringan yang menjual makaroni goreng yang 

olahan yang di buat sendiri berlokasi di Harapan Raya Pekanbaru. Saat ini masalah pada usaha Makaroni 

Mantul Pku ini masih melakukan pencatatan keuangan dan penjualan secara manual dan tidak adanya 

pencatatan untuk stok bahan yang digunakan, sehingga sering terjadi nya penumpukan stok bahan yang 

berlebihan dan juga menimbulkan kesulitan dalam perekapan yang masih ditulis menggunakan buku 

biasa. Serta untuk pemasaran atau penjualan secara luas. Maka dibutuhkan aplikasi Sistem Informasi 

inventory dan penjualan yang menyediakan kebutuhan fungsionalitas tersebut, sehingga pemilik usaha 

Makaroni Mantul Pku ini tidak lagi perlu melihat buku dan merekap data secara manual dan penjualan 

dapat berjalan secara maximal, maka dari itu penulis berinisiatif membuat Aplikasi website sistem 

informasi inventory dan penjualan ini diharapkan membantu usahawan untuk melakukan perekapan data 

terkait produksi dan penjualan Makaroni Mantul. 

Kata Kunci: Persediaan,Penjualan,Makaroni Mantul Pku 
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PENDAHULUAN 

Makaroni Mantul Pku bergerak di bidang ritel makanan, Makaroni Mantul sudah 

berdiri 2 tahun yang beralamatkan di jalan Mahoni indah Perumahan bukit barisan. 

Makaroni Mantul merupakan usaha keluarga. Usaha makaroni tersebut memiliki produk 

makanan yang beraneka rasa yang dikelompokkan berdasarkan  rasa pedas dan rasa 

manis pada  rasa pedas memiliki sub yaitu lvl 1, lvl 2, lvl 3, balado dan kelompok rasa 

manis terdapat rasa pizza, jagung manis, bbq, dan keju. Pada model pencatatan 

Makaroni Mantul Pku masih menggunakan metode konvensional yaitu pencatatan 

dalam dokumen – dokumen seperti buku stok, buku penjualan dan lain-lain,dimana 

proses tersebut mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi.makaroni mantul 

sulit untuk mengetahui berapa omset atau pendapatan yang sudah didapatkan,atau 

berupa rekapan mingguannya,contoh lainnya adalah masalah yang seringnya terjadi 

adalah salah pencatatan penjualan yang berimbas kepada stok fisik dan stok yang dicatat 

tidak sama.dan juga penumpukan stok. Akibat terjadinya hal tersebut maka dibutuhkan 

sebuah sistem penjualan serta pengendalian stok di dalamnya.  

Pada sistem ini juga akan dilengkapi dengan ROP(Reorder Point) sebagai bentuk 

pengendalian stok dalam hal kapan harus dilakukan pemesanan kembali yang 

merupakan batas minimum barang tersedia.makaroni mantul juga mengaku sulit untuk 

mengetahui berapa omset atau pendapatan yang sudah didapatkan, atau berupa rekapan 

mingguannya. Solusi yang penulis dapat berikan ialah penambahan fitur laporan pada 

sistem yang akan dibuat,contoh laporan yang akan dibuat berupa laporan penjualan 

yang merupakan hasil dari total penjualan yang dilakukan berdasarkan rentang waktu 

yang diinginkan sehingga pihak makaroni mantul dapat mengetahui omset yang telah di 

dapat selama kurun waktu tertentu,selain laporan penjualan akan ada juga jenis laporan 

persedian sebagai bentuk untuk mengetahui berapakah sisa persediaan yang masih ada 

atau sudah habis. 

Sistem informasi adalah  data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti 

bagi penerimanya,serta untuk mengurangi ketidak proses pengambilan keputusan 

mengenai suatu keadaan.Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari 

orang – orang ,hardware,software,jaringan komunikasi dan sumber daya data yang 

mengumpulkan ,mengolah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 
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Persediaan adalah suatu proses pencatatan dan perhitungan transaksi pembelian 

(Masuk) dan penjualan (Keluar) barang yang hasilnya dapat berupa laporan persedian 

barang (Stok Barang).barang – barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau diproses 

lebih lanjut menjadi barang jadi yang pada akhirnya akan dijual untuk memperoleh 

penghasilan. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu,barang dalam 

proses, barang jadi, ataupun suku cadang. 

Reorder Point (ROP) adalah tingkat persediaan, dimana pemesanan 

mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya 

mencapai nol, sebelum perusahaan memesan kembali dan dengan seketika kiriman yang 

dipesan akan diterima. Menurut Riyanto (2001) dalam Veronica (2013), reorder point 

adalah saat atau titik dimana harus diadakan pemesanan kembali sehingga kedatangan 

atau penerimaan material yang dipesan tepat pada waktu persediaan diatas safety stock 

sama dengan nol. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan untuk  pengembangan perangkat lunaknya yaitu  

Prototyping. 

 

Gambar 1 Prototyping 

digunakannya Metode Prototyping bagi pengembang sistem bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan 
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model prototype yang dikembangkan, sebab prototype menggambarkan versi awal dari 

sistem untuk kelanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar. 

Tahapan-tahapan dalam Prototyping adalah sebagai berikut: 

1.  Pengumpulan kebutuhan. 

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh 

perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem 

yang akan dibuat. 

2.  Membangun prototyping. 

Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang 

berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalnya dengan membuat input 

dan format output). 

3.  Evaluasi prototyping. 

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun 

sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 

akan diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2 , 

dan 3. 

4. Mengkodekan system. 

Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati diterjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman yang sesuai. 

5. Menguji system. 

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai,harus dites 

dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black 

Box,Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-lain 

6. Evaluasi Sistem. 

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan 

yang diharapkan . Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 

5. 

7. Menggunakan system. 

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. 
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PEMBAHASAN 

Proses Bisnis Makaroni Mantul Pku 

Pada Makaroni Mantul Pku proses bisnis yang berlangsung pembeli/customer 

datang untuk membeli. Pertama, pembeli memasuki toko dan pegawai toko akan 

menanyakan apa yang akan di pesan oleh pembeli/customer oleh pembeli tersebut. Lalu, 

jika pegawai sudah mengetahui pesanan yang diinginkan oleh 

pembeli/customer,Pemilik akan menyiapkan pesanan untuk pembeli/customer..Jika 

pesanan sesuai yang diinginkan pembeli.Selanjutnya pembeli/customer dapat 

melakukan pembayaran ke pegawai. 

Setelah customer  selesai melakukan pembeliaan product,transaksi tadi akan di 

catat di buku yang berisi jumlah product,name product,harga,tanggal penjualan. 

Proses bisnis Penjualan makaroni mantul 

Proses  penjualan makaroni mantul umum melibatkan customer, pegawai,dan 

Pemilik. Proses bisnis penjualan makaroni ini terdiri dari penyampaian kebutuhan 

konsumen, peran pegawai dalam menanggapi permintaan konsumen dan 

menyampaikannya kepada pemilik dalam mempersiapkan pesanan dan pada bagian 

pegawai bertugas membuat bukti transaksi Apabila diminta kemudian memasukkan data 

penjualan secara manual, Berikut penjabaran alur kerjanya . 

 

Gambar 2 Proses bisnis penjualan makaroni 
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Gambar 3 Proses bisnis penjualan makaroni mantul secara Sistem 

Proses bisnis Pembelian makaroni mantul  

Proses pembelian makaroni umum melibatkan distributor, pegawai,dan pemilik. 

Proses bisnis pembelian makaroni ini terdiri dari pegawai yang memeriksa stok 

makaroni,apabila stok makaroni kurang maka pegawai akan melakukan proses 

pembelian makaroni yang akan dilakukan oleh pemilik,apabila proses pembelian 

diterima maka pemilik akan menelepon distributor dan distributor akan mengantar stok 

makaroni.  Berikut penjabaran alur kerjanya  

 

Gambar 4 Proses pembelian makaroni mantul 
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Gambar 5 Proses pembelian makaroni mantul secara Sistem 

Proses bisnis Laporan stok makaroni mantul 

Proses laporan stok makaroni umum melibatkan Pemilik,dan Pegawai. Proses 

bisnis laporan stok makaroni ini terdiri dari pegawai yang memeriksa laporan pembelian 

makaroni mantul,pegawai membuat laporan stok makaroni mantul dan menyerahkan 

nya ke pemilik,pemilik memeriksa laporan,jika terjadi kesalahan pegawai akan 

memeriksa kembali laporan,setelah selesai melakukan pemeriksaan kembali,pegawai 

menyerahkan kembali ke pemilik untuk diperiksa kembali,pemilik memeriksa dan 

menyetujui laporan stok makaroni.  Berikut penjabaran alur kerjanya  
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Gambar 8 Proses laporan stok makaroni mantul 

 

Gambar 9 Proses laporan makaroni mantul secara Sistem 
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Perancangan Antar Muka 

Login Pemilik  

 

Pada gambar di atas ini menampilkan halaman login,Pemilik  melakukan login 

untuk masuk ke halaman dashboard,Pemilik  menginputkan username dan 

password/ 

Dashboard 

 

Pada gambar diatas ini berada di halaman dashboard,halaman ini akan 

menampilkan logo dan sistem akan menampilkan sebagai siapa yang masuk 

Data Product 
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Pada halaman ini berada di halaman data product,di halaman product ini akan 

menampilkan data product yang tersimpan di database,di halaman ini bisa 

menghapus dan edit data product. 

Tambah Data Product 

  

Pada halaman data product terdapat button untuk menambahkan data product,di dalan 

penambahan data product ini akan menampilkan form penambahan data product 
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Data Penjualan 

 

Pada halaman ini berada di halaman data penjualan,di halaman penjualan ini 

akan menampilkan data penjualan yang tersimpan di database,di halaman ini 

bisa menghapus dan edit data penjualan. 

Tambah Data Penjualan 

 

Pada halaman data product terdapat button untuk menambahkan data product,di 

dalan penambahan data product ini akan menampilkan form penambahan data 

product. 
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Cetak Laporan Product 

 

Pada halaman ini Pemilik  dapat melakukan pencetakan laporan yang ada. 

Cetak Laporan Penjualan 

 

Pada halaman ini Pemilik  dapat melakukan pencetakan laporan yang ada. 

Login Pegawai 

 

Pada halaman login sama saja dengan login Pemilik ,tetapi username dan 

passwordnya yang berbeda,dan saat masuk,berbeda dengan Pemilik . 
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Tambah data Penjualan Pegawai 

 

Pada halaman penjualan pegawai,cuman bisa menambahkan aktifitas penjualan 

saja. 

Lihat stok/Product 

 

Pada halaman product pegawai hanya bisa melihat saja data dari product/stok 

barang. 

 Laporan 
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SIMPULAN  

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dan model prototipe dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Sistem ini memudahkan admin untuk mengolah dan mengetahui data barang, , 

data penjualan, data pegawai, data admin, dan laporan-laporan dengan cepat, 

tepat dan akurat. 

2. Sistem ini memudahkan karyawan untuk melakukan transaksi penjualan barang,  

mengolah data barang,dan data pegawai dengan cepat, tepat dan akurat. 

3. Sistem ini memudahkan pemilik toko untuk mengetahui laporan-laporan dengan 

cepat, tepat dan akurat. 

4. Sistem ini memberikan informasi stok barang yang akurat dan up to date 

sehingga tidak lagi terjadi miss communication dan kehabisan persediaan 

barang. 
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Abstract 

The need for blood to help people who need blood is currently increasing. The need for 

blood continues to increase, causing the hospital and the patient to need prospective blood 

donors to donate blood to patients. However, the fact is that the amount of blood needed is 

not accompanied by a balanced number of donors. In addition, at this time, to find 

replacement blood donors, the public disseminates information through social media. 

Dissemination of this information is less effective, not well targeted, the status of blood 

donor information is also unclear. Based on these problems, a special digital platform for 

blood donors will be built, namely the Android-based Donor Blood Request Submission 

System and website. This system is a platform to share more detailed information related 

to blood donors from both parties who need blood and donors. And this system can also 

disseminate detailed blood donation event information and can register as a donor. This 

system is tested using functionality testing, it is known that the application has been 

running correctly and in accordance with the expected function. Meanwhile, based on the 

results of usability testing, it was found that 95.77% strongly agree that the application 

built is easy to use, then 96.16% of respondents agree that the application is easy to learn, 

96.66% of respondents are very satisfied with the application and 96.44% of respondents 

strongly agree that the application is useful  

Keywords: Android, Website, Usability,  Functionalitas, Palang Merah Indonesia. 

Abstrak 

Kebutuhan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah saat ini terus 

meningkat. Kebutuhan darah yang terus meningkat menyebabkan pihak Rumah Sakit dan 

dari pihak pasien membutuhkan calon pendonor darah guna mendonorkan darah pada 

pasien. Namun, faktanya jumlah kebutuhan darah tidak dibarengi dengan jumlah pendonor 

yang seimbang. Selain itu pada saat ini, untuk mencari darah donor pengganti, masyarakat 

menyebarkan informasi melalui sosial media. Penyebaran informasi ini kurang efektif, 

tidak tepat sasaran, status dari informasi donor darah juga tidak jelas. Berdasarkan masalah 

tersebut, maka akan dibangun platform digital khusus untuk donor darah, yaitu Sistem 

Pengajuan Permintaan Darah Donor berbasis android dan website. Sistem ini merupakan 

platform untuk berbagi informasi yang lebih detail terkait dengan donor darah baik dari 

pihak yang membutuhkan darah maupun pihak pendonor. Dan sistem ini juga dapat 

menyebarkan informasi acara donor darah dengan detail dan dapat mendaftar menjadi 

pendonor. Sistem ini diuji dengan menggunakan pengujian fungsionalitas  diketahui bahwa 

aplikasi telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sementara 

berdasarkan hasil pengujian usability, didapatkan 95.77% sangat setuju aplikasi yang 

dibangun mudah untuk digunakan, kemudian 96.16% responden setuju bahwa aplikasi 

mudah untuk dipelajari, 96.66% responden merasa sangat puas dengan aplikasi dan 96.44% 

responden sangat setuju bahwa aplikasi bermanfaat. Kata Kunci: Android, Website, 

Usability,  Functionalitas, Palang Merah Indonesia. 

mailto:1catherine17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:2indah@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

  Kebutuhan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah pada 

saat ini terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Departemen Kesehatan RI pada 

2017, jumlah kebutuhan darah minimal di Indonesia adalah 5,1 juta kantong darah per 

tahun atau 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Kebutuhan darah yang terus meningkat 

menyebabkan pihak Rumah Sakit dan dari pihak pasien membutuhkan calon pendonor 

darah guna mendonorkan darah pada pasien. Akan tetapi, pada faktanya jumlah 

kebutuhan darah tidak dibarengi dengan jumlah pendonor yang seimbang. Dari 

kebutuhan 5,1juta kantong darah, hanya 4,1juta kantong saja yang dapat terealisasi.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PMI pada tanggal 20 April 2020 di 

kantor pusat UTD PMI Pekanbaru yang dilakukan dengan Bapak Yayat (bukti 

wawancara terlampir), proses pengajuan darah donor diajukan di rumah sakit dan PMI 

yang menyediakannya. Dan darah donor yang sudah diterima dari PMI dianjurkan untuk 

dikembalikan sesuai dengan jumlah darah donor yang diberikan sebelumnya. Hal ini 

dimaksud untuk menjaga stok darah donor di PMI agar selalu tersedia. Pihak PMI juga 

mengatakan bahwa sudah memiliki sistem website untuk internal PMI yang berfungsi 

untuk mengatur stok kantong darah. Akan tetapi memliki keterbatasan yaitu tidak 

memiliki Web API sehingga tidak bisa dilakukan integrasi dengan sistem lain dan tidak 

tersedia pada platform android 

Berdasarkan wawancara, masalah pertama yaitu sulitnya mencari donor darah 

pengganti. Karena pada saat ini, untuk mencari darah donor pengganti, masyarakat 

menyebarkan informasi melalui sosial media. Penyebaran informasi ini kurang efektif, 

karena tidak langsung ditujukan kepada para pendonor. Selain itu juga informasi ini 

bahkan masih terus beredar meskipun transfusi darah donor pengganti telah selesai. 

Dapat dilihat penyebaran informasi donor darah melalui sosial media memiliki beberapa 

masalah, selain informasi yang tidak tepat sasaran, status dari informasi donor 7 darah 

juga tidak jelas. Oleh karena itu, berdasarkan persentase dari International Data 

Corporation (IDC) menunjukkan bahwa Android memiliki 82,8 persen pasar di seluruh 

dunia, sementara IOS hanya memperoleh 13,9 persen saja. Maka dibangun platform 

digital khusus untuk donor darah, yaitu Sistem Pengajuan Permintaan Darah Donor 

berbasis android. Sistem ini adalah salah satu platform untuk berbagi informasi yang 
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lebih jelas dan detail terkait dengan donor darah baik dari pihak yang membutuhkan 

darah maupun pihak yang bersedia menyumbangkan darahnya untuk kepentingan pihak 

pasien.  

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi yaitu Penelitian pertama oleh 

(Airlangga, Tristono, Triono, & Budiman, 2018). Sistem ini dapat memberikan 

informasi mengenai stok donor darah. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Gustaman, 

Hidayat, & Hiron, 2016). Sistem ini digunakan untuk melakukan integrasi stok kantong 

antara PMI dengan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Penelitian ketiga oleh (Saputra, 

Suyadnya, & Swamardika, 2016). Sistem ini ditujukan Aplikasi komunitas donor darah 

berbasis web dan android digunakan untuk berbagi informasi yang bersangkutan dengan 

donor darah. Penelitian keempat oleh (Magdalena & Mulyasari, 2018). Sistem ini 

mengintegrasikan data pendonor dan informasi stok darah antar cabang PMI di Wilayah 

III Cirebon. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

6. Studi Literatur 

Mencari referensi teori yang saling berkaitan dengan masalah yang ditemukan. 

Pengumpulan materi dilakukan dengan jurnal mengenai transfusi donor darah, 

proses mencari darah donor pengganti, palang merah indonesia dan android. 

7. Implementasi 

Hasil Perancangan akan diimplementasikan melalui framework react navite dan 

MYSQL sebagai database.  

8. Pengujian Aplikasi 

Melakukan pengujian aplikasi agar aplikasi valid dan dapat digunakan dengan baik. 

9. Analisis dan Evaluasi 

Metode ini digunakan untuk menganalisa sistem dan mengevaluasi apakah sistem 

sudah sesuai atau belum. Setelah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi dari hasil 

yang telah didapat dan akan dilakukan pembuatan laporannya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

13. Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

Metode ini dilakukan kepada Palang Merah Indonesia, untuk mengetahui apa saja 

yang diperlukan dan yang menjadi masalah yang berhubungan dengan pembangunan 

sistem. 

14. Specify Requirements 

Aplikasi Blood Nest ini memiliki 2 aktor, yaitu member dan PMI. Aktor member ini 

merupakan masyarakat umum, aktor dengan role ini bisa mengajukan acara, bisa 

mengajukan permintaan darah donor. Kemudian member juga bisa mendaftar sebagai 

pendonor, dan dapat melihat riwayat donornya. Selain itu, member juga bisa merupakan 

keluarga yang membutuhkan darah. Sedangkan Aktor PMI role ini mempunyai 

wewenang untuk menerima atau menolak acara yang diajukan dari masyarakat. Dan 

juga aktor ini dapat menambah informasi tambahan berupa darah donor yang 

didapatkan dari acara yang telah selesai  

15. Produce Design Solutions 

11) User Case Diagram 

 

Gambar 50 Use Case Diagram Android dan Website 

 

16. Evaluation Design 

11) Hasil Perancangan 
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Gambar 4 merupakan halaman pertama yang ditampilkan pada aplikasi Blood Nest 

berbasis website. Pada halaman ini admin akan memasukan nama akun dan kata sandi:  

 

Gambar 3 Tampilan login 

Pada gambar 5 merupakan Jika pengguna berhasil melakukan login, maka 

pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Halaman ini berisi seluruh informasi 

daftar anggota, donor darah ganti dan acara. 

 

Gambar 4 Tampilan Beranda 

Pada gambar 5 merupakan halaman yang berisi seluruh daftar anggota. Halaman ini 

memungkinkan PMI untuk menambah, menghapus maupun merubah daftar anggota. 

 

Gambar 5 Halaman DaftarAnggota 
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Pada gambar 6 halaman ini berisi seluruh daftar member yang membutuhkan 

donor darah ganti. Halaman ini PMI bisa melakukan tambah, hapus maupun ubah status 

donor darah ganti jika sudah terpenuhi. 

 

Gambar 6. Halaman Daftar Donor Darah Ganti 

Pada Gambar 7 Halaman ini akan menambilkan daftar acara yang sudah 

diajukan oleh member. 

 

    Gambar 7. Halaman Acara 

Pada Gambar 8 Aplikasi hanya dapat digunakan untuk member, sehingga bagi 

yang belum mendaftar dapat memilih menu sign up dan Jika aplikasi Blood Nest sudah 

berhasil diinstal, maka akan diarahkan langsung ke halaman login. 
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Gambar 8 Halaman Login dan Registrasi pada android 

Pada Gambar 9 Member akan langsung diarahkan ke beranda jika telah berhasil 

melakukan login. Halaman ini berisikan profil member, berita tentang donor darah dan 

juga terdapat menu setting. Selanjutnya menu acara menampilkan seluruh daftar acara. 

Member juga dapat mendaftarkan acara donor darah melalui tombol tambah yang 

berada dibawah halaman. Dan juga ada menu akun berisi informasi member seperti 

tanggal donor terakhir dan tanggal bisa donor lagi. Halaman ini juga berisikan seluruh 

riwayat donor baik yang diterima maupun tidak serta seluruh acara dan donor darah 

ganti yang diajukan 

   

Gambar 9 Halaman Beranda, Acara dan Akun 

12) Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2021 bersama pihak PMI dengan 

menjalankan aplikasi sesuai dengan 20 testcase yang telah ditentukan. Pada pengujian 

yang telah dilakukan didapatkan 20 dari 20 testcase telah berfungsi seperti yang 

diharapkan. Oleh karena itu, berdasarkan pengujian fungsionalitas sistem pengajuan 

permintaan darah donor berbasis android dan website di pekanbaru telah berjalan 

sesuai fungsi yang diharapkan. 
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13) Pengujian Usability  

Pengujian usability dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 32 warga 

Pekanbaru. responden akan menggunakan aplikasi berbasis android terlebih dahulu 

sebelum mengisi kuisioner. Berdasarkan hasil pengujian usability terhadap 32 

responden, didapatkan 95.77% sangat setuju aplikasi yang dibangun mudah untuk 

digunakan, kemudian 96.16% responden setuju bahwa aplikasi mudah untuk dipelajari, 

96.66% responden merasa sangat puas dengan aplikasi dan 96.44% responden sangat 

setuju bahwa aplikasi bermanfaat.  

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa responden merasa sangat setuju 

bahwa aplikasi sangat mudah untuk digunakan karena informasi yang didapatkan dari 

aplikasi mudah dipahami, dan juga tidak ada kesulitan saat mengoperasikan aplikasi. 

Selanjutnya didapatkan bahwa responden merasa bahwa aplikasi mudah untuk 

dipelajari, karena struktur navigasi mudah diingat dan pengoperasian aplikasi yang 

mudah. Kemudian responden sangat setuju aplikasi bermanfaat, dikarenakan aplikasi 

memudahkan responden mencari donor darah ganti dan acara donor darah. Responden 

juga puas dengan aplikasi yang dibangun karena aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari 

responden. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pengujian fungsionalitas, seluruh fitur dan fungsi dari aplikasi yang 

dibangun berjalan dengan benar dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil pengujian usability yang didapatkan dengan penyebaran kuesioner 

terhadap 32 responden, didapatkan pengguna sangat setuju bahwa aplikasi 

mempermudah pengguna dalam mempermudah proses pengajuan darah donor bagi 

warga pekanbaru, mempermudah masyarakat pekanbaru dalam mendapatkan informasi 

serta menyebarkan informasi terkait acara donor darah di Pekanbaru. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah Pada 

pengembangan selanjutnya, diharapkan aplikasi tidak hanya berjalan di android namun 

bisa juga berjalan di IOS, Pada pengembangan selanjutnya, aplikasi diharapkan dapat 

dikembangkan lagi untuk daerah lain. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

553 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

DAFTAR PUSTAKA 

Muslim, I. W. (2019). Cara Mudah Dapatkan Kantong Darah dengan Aplikasi Give 

Blood. Retrieved from ayobandung.com: 

https://www.ayobandung.com/read/2019/02/23/45597/cara-mudah-dapatkan-

kantong-darah-dengan-aplikasi-give-blood. 

Supardi, Y. (2015). Belajar Coding Android bagi Pemula. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 

Gustaman, R. A., Hidayat, E. W., & Hiron, N. (2016). Sistem Informasi Pelayanan 

Donor Darah Berbasis web (Studi Kasus: PMI TASIKMALAYA).. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

554 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

PENGEMBANGAN APLIKASI E-COMMERCE USAHA MIKRO, KECIL DAN 

MENENGAH BERBASIS WEB 

(STUDI KASUS: RUMAH LEMON PEKANBARU) 

 

Alpredo Pandiangan1), Rika Perdana Sari2) 

1Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 28265 

E-mail: alpredo17ti@mahasiswa.pcr.ac.id  

2Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 28265 

E-mail: rika@pcr.ac.id  

 

Abstract 

Rumah Lemon Pekanbaru is one of the UMKM in the Riau area that sell products from organic 

lemons processed products such as beverages, laundry soap, skin care and others.  Based on an 

interview with the owner of the Rumah Lemon Pekanbaru obtained the information that there are 

some problems. The first problem is the difficulty in marketing the product, because the product 

can only be found in stores or stalls. The second problem is the difficulty UMKM in recording 

customer orders made through social media is happening is not efficient and effective for orders 

data was not recorded properly. Therefore, we need a solution that is an e-commerce web. The 

system is built by implementing the method of User Centered Design (UCD) in which these 

techniques focus on users. This system was also tested using Usability, User Acceptance Test 

(UAT) and User Experience Questionnaire (UEQ). Based on Usability testing that has been 

conducted shows that 90% of systems that have been built already received users and testing UEQ 

obtained assert scale of efficiency, dependability, novelty, stimulation and attractiveness on the 

website Home Lemon Pekanbaru on a scale user experience is "excellent". As for the average scale 

of perspicuity value is "good". So e-commerce web which has been developed in accordance with 

user needs. 

Keywords: E-Commerce, Website, User Centered Design, Usability, User Acceptance Test, User 

Experience Questionnaire, UMKM  

   

Abstrak 

Rumah Lemon Pekanbaru merupakan salah satu UMKM yang ada di daerah Riau yang 

menjual produk-produk dari hasil olahan lemon organik seperti minuman, sabun cuci, skin 

care dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan pemiliki Rumah Lemon Pekanbaru 

didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah 

kesulitan dalam proses pemasaran produk, dikarenakan produk hanya dapat ditemui di gerai 

atau warung. Permasalahan kedua adalah UMKM kesulitan dalam melakukan pencatatan 

pesanan pelanggan yang dilakukan melalui media sosial yang terjadi adalah tidak efisien 

dan efektif karena data pesanan tidak tercatat dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah solusi yaitu sebuah web e-commerce. Sistem ini dibangun dengan 

mengimplementasikan metode User Centered Design (UCD) dimana teknik ini berfokus 

kepada pengguna. Sistem ini juga diuji dengan menggunakan Usability, User Acceptance 

Test (UAT) dan User Experience Questionnaire (UEQ). Berdasarkan pengujian Usability 

yang telah dilakukan menunjukan bahwa 90% sistem yang telah dibangun sudah diterima 

pengguna dan pengujian UEQ yang didapatkan menyatakan skala efficiency, dependability, 
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novelty, stimulation dan attractiveness pada website Rumah Lemon Pekanbaru pada skala 

user experience adalah “excellent”. Sedangkan untuk rata rata skala perspicuity nilainya 

“good”. Jadi web e-commerce yang dikembangkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

Kata Kunci: : E-Commerce, Website, User Centered Design, Usability, User Acceptance Test, 

User Experience Questionnaire, UMKM 
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PENDAHULUAN 

Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bisnis atau usaha 

yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM ini 

yang menjadi dorongan skala kecil untuk pembangunan dan perekonomian Indonesia. 

Rumah Lemon Pekanbaru juga merupakan salah satu UMKM yang ada di daerah Riau. 

UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan produk-produk 

seperti sari lemon organik, minuman, sabun cuci, skin care dan lain-lain yang sudah 

dijual ke gerai-gerai. Pemasaran yang dilakukan juga bukan hanya melalui sosial media 

bahkan sudah ada di marketplace. Sejak pertengahan tahun 2020, UMKM Rumah 

Lemon Pekanbaru ingin melebarkan jangkauan bisnis dengan tidak hanya menjual ke 

gerai-gerai, melalui sosial media melainkan menjual produk langsung ke masyarakat 

atau disebut juga dengan model Business to Customer (B2C).  

E-Commerce ini menggunakan metode User Centered Design (UCD). Dimana hasil 

dari UCD merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perancangan 

sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan menggunakan metode 

UCD pengguna tidak perlu beradaptasi dalam menggunakan sistem. Proses penyesuaian 

terhadap kebutuhan pengguna akan terus dilakukan secara iteratif dengan melibatkan 

pendapat tentang perancangan yang diberikan oleh pengguna. UCD mampu 

meningkatkan usability yang memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keefisienan 

dalam menggunakan system (Spillers, 2017). Oleh karena itu, UCD diharapkan mampu 

mengatasi masalah usability pada E-Commerce. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas maka akan dibangun E-

Commerce berbasis website dengan menggunakan model Business to Customer (B2C) 

sehingga dapat melakukan penjualan secara online serta pemasaran produk akan 

semakin luas. Dalam pembuatan E-Commerce owner ingin terlibat penuh dalam 

pembuatan sistem. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

557 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

6) Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dilakukan dalam pencarian informasi dan melengkapi 

bahan dari sistem yang akan dibuat, diantaranya dengan membaca buku, jurnal, hasil 

penelitian orang lain berupa tesis dan skripsi, serta pencarian informasi melalui internet. 

7) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan untuk mendapatkan data yang digunakan pada 

proyek akhir ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab 

kepada pemilik Rumah Makan Lemon. 

8) Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan tahap pembuatan spesifikasi mengenai tampilan sistem 

serta desain program. Spesifikasi harus dibuat detail untuk menunjang proses pada tahap 

selanjutnya. Spesifikasi yang meliputi desain program digambarkan dalam bentuk Use 

Case Diagram, Skenario Use Case, Activity Diagram, ERD dan desain interface. 

9) Implementasi Sistem 

Impelementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil perancangan sistem dan 

pengumpulan data yang diperoleh pada proses wawancara. Sistem ini 

diimplementasikan dalam bentuk website. 

10) Pengujian  Sistem 

Pada tahap pengujian, sistem yang telah dibangun pada tahap implemtasi akan 

dijalankan dengan menggunakan data Admin untuk mengetahui bagaimana kualitas 

sistem yang dikembangkan. 

11) Analisis dan Evaluasi 

   Proyek akhir yang telah dilakukan pengujian akan di analisi jika terdapat 

kekurangan dan akan dievaluasi kembali setelah perbaikan tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

NN. Arsitektur Sistem  

Pada gambar 1 terdapat 2 user yaitu pelanggan dan admin. Alur kerjanya dimulai 

dari user yang berkomunikasi atau bertukar data dengan sistem menggunakan web 

browser, setelah itu web akan menampilkan konten dari web yang terdapat dari web 

server. User akan berinteraksi dengan web browser secara interaktif saat user 

melakukan request untuk dapat mengakses data dari database dan nantinya akan 

mendapatkan response dari web servernya sesuai yang diinginkan.  

 

Gambar 51 Arsitektur Sistem 

OO. Perancangan menggunakan metode User Centered Diagram (UCD) 

User Centered Design atau yang biasa disingkat dengan UCD adalah suatu 

metodologi yang digunakan oleh pengembang dan perancang untuk memastikan bahwa 

produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna (Lowdermilk, 2013). Dengan 

menggunakan pendekatan UCD, dapat menghemat waktu pengembang dan perancang 

dengan membantu menghindari kesalahan yang mahal. 
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Gambar 52 Tahapan User Centered Design (UCD) 

PP. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan sistem dari sisi 

aktor untuk tujuan spesifik. E-Commerce ini memiliki dua aktor utama yaitu admin 

(UMKM Rumah Lemon Pekanbaru) dan pelanggan (pembeli). Perancangan use case 

diagram berdasarkan kebutuhan sistem sesuai dengan aktornya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 53 Use Case Diagram 

 

QQ. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-menu dan 

kegunaan yang berbeda. 

22) Halaman Beranda 

Setelah login berhasil maka akan muncul tampilan halaman produk beserta harga dari 

setiap produk seperti pada Gambar 4.  



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

560 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

 

Gambar 54.Halaman beranda 
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23) Halaman keranjang dan pembayaran 

Halaman keranjang belanja akan menampilkan gambar produk yang dipesan, nama 

produk, harga produk, jumlah produk yang dipesan, dan total harga. Kemudian periksa 

kembali produk yang dipesan sebelum melanjutkan belanja dan pelanggan juga dapat 

memasukkan kupon belanja seperti gambar dibawah ini. Dan pembayaran dapat 

dilakukan secara Cash On Delivery (COD) dan bisa juga melalui transfer seperti 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 55.Tampilan Halaman Keranjang 

 

 

Gambar 56 Halaman pembayaran 

 

1) Halaman Pemesanan dan Halaman dashboard admin pemesanan 

Setelah melakukan pemesanan sistem akan menampilkan informasi pesanan seperti No 

Pesanan , nama pemesan, email, jumlah produk yang dipesan beserta total harga produk 
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keseluruhan dan informasi pembayaran. Untuk halaman dashboard pada halaman 

pesanan. Pada halaman pesanan terdapat id, no pesanan, nama pelanggan, email 

pelanggan , jumlah pesanan , pengiriman, total harga, status dan aksi. 

 

Gambar 57 Halaman pesanan 

 

 

Gambar 58 Halaman dashboard admin pemesanan 
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RR. Hasil Pengujian  

1) Usabilty Testing 

Usabilty Testing dilakukan langsung kepada user menggunakan Angket 

Skala Likert berupa survei dan memberikan pertanyaan kepada responden. 

Dan diperoleh nilai sebesar 90% (dengan kategori Sangat Setuju) yang dapat 

disimpulkan bahwa fitur pada sistem yang sudah sesuai dengan kebutuhan 

user. 

2) User Experience Questionnaire (UEQ) 

User Experience Questionnaire (UEQ) digunakan untuk mengukur user 

experience dari sebuah produk. Faktor-faktor yang diukur dengan 

menggunakan UEQ adalah attractive, efficiency, perspicuity, dependability, 

dan stimulation. Pengujian ini dilakukan kepada 35 responden 

SIMPULAN DAN SARAN 

12. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut  

1. Metode User Center Design (UCD) telah diterapkan pada Pengembangan 

Aplikasi E-Commerce UMKM Berbasis Web (Studi Kasus Rumah Lemon 

Pekanbaru). 

2. Pengembangan Aplikasi E-Commerce Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Berbasis Web (Studi Kasus Rumah Lemon Pekanbaru) dapat disimpulkan sudah 

berjalan sesuai keinginan dan telah dapat diterima oleh pengguna baik itu Admin 

(Owner Rumah Lemon Pekanbaru) dan Pelanggan.  

3. Dari hasil pengujian UEQ didapatkan bahwa website e-commerce Rumah 

Lemon Pekanbaru efficiency, dependability, novelty, stimulation dan 

attractiveness mendapatkan nilai skala user experience adalah “excellent”. 

Sedangkan untuk rata rata skala perspicuity nilainya “good” 

4. User Acceptance Test (UAT) yang diperoleh nilai sebesar 90% (dengan kategori 

Sangat Setuju), kemudian angka 10% yang tidak tercapai didasarkan pada 

penilaian responden dapat disimpulkan bahwa fitur pada sistem yang sudah 
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berjalan baik namun belum maksimal seperti fitur pembayarn pesanan masih 

secara manual atau belum memiliki pembayaran secara otomatis seperti 

menggunakan payment gateway. 

2. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan proyek akhir selanjutnya adalah sebagai 

berikut:  

c. Menambahkan fitur pembayaran secara online sehingga tidak perlu 

konfirmasi kepada admin terlebih dahulu 

d. Sistem dapat dikembangkan dengan versi aplikasi mobile 
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Abstract 

212 Mart is a mini market that is engaged in selling basic food items and household 

appliances. Shopping transaction data collection is important, because it relates to the 

provision of stock of goods. For now, the data collection is still using Microsoft Excel, so it 

is possible for data collection errors, missing data or incorrect data collection to occur. By 

building a web-based inventory and sales system at the 212 Mart minimarket, it can assist 

minimarkets in recording buying and selling transactions. In this study, the FIFO (First In 

First Out) method was used to overcome the problem of inventory at 212 Mart. Meanwhile, 

to determine when the order is made, the Reorder Point (ROP) method is used. To 

minimize the occurrence of stock outs, a safety stock (SS) calculation is carried out. The 

purpose of this sales and inventory system was built to assist 212 Mart in providing stock of 

goods, reducing errors in data collection on stock items, report data on shopping 

transactions and also input sales transactions. The method used for functional testing of the 

system is black box testing and user acceptance test which is useful for knowing the system 

is in accordance with user needs or not. In building a sales information system at this seller 

the author uses the prototype method and uses the PHP programming language with 

MySQL as the database. 

Keywords: Inventory, System, Information, Sales. 

Abstrak 

212 Mart merupakan minimarket yang bergerak di bidang penjualan barang-barang 

sembako dan peralatan rumah tangga. Pendataan transaksi belanja merupakan hal yang 

penting, karena berkaitan dengan penyediaan stok barang. Untuk saat ini pendataan masih 

menggunakan Microsoft excel, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pendataan, 

data hilang atau salah pendataan. Dengan membangun sistem inventory dan penjualan 

berbasis web pada minimarket 212 Mart maka dapat membantu minimarket dalam 

melakukan pencatatan transaksi jual beli. Dalam penelitian ini digunakan metode FIFO 

(First In First Out) untuk mengatasi masalah persediaan barang pada 212 Mart. Sedangkan 

untuk menentukan kapan waktu pemesanan dilakukan digunakan metode Reorder Point 

(ROP). Untuk meminimalisir terjadinya stock out dilakukan perhitungan safety stock (SS). 

Tujuan sistem penjualan dan inventory ini dibangun untuk membantu pihak 212 Mart 

dalam menyediakan stok barang, mengurangi kesalahan pendataan pada stok barang, data 

laporan hasil transaksi belanja dan juga input transaksi penjualan. Metode yang digunakan 

untuk pengujian fungsional sistem yaitu black box testing dan user acceptance test yang 

berguna untuk mengetahui sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak.  Dalam 

membangun sistem informasi penjualan pada penjual ini penulis menggunakan metode 

prototype dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai database. 

Kata Kunci: Inventory, Sistem, Informasi, Penjualan. 
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PENDAHULUAN 

 212 Mart adalah minimarket Koperasi Syariah yang menjual kebutuhan pokok 

sehari-hari. 212 Mart telah memiliki banyak gerai di berbagai kota di Indonesia, salah 

satunya Pekanbaru. 212 Mart secara resmi diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 

Mei 2017 dengan gerai pertama beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Ruko No. 80 

Taman Yasmin Sektor VI, Bogor. 

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah semakin maju, pada saat ini 

212 Mart masih melakukan pengecekan barang secara manual, hal ini memerlukan 

waktu yang lama. 212 Mart belum menggunakan teknologi informasi untuk 

mempermudah pengecekan laporan transaksi dan penyediaan jumlah stok barang. Jika 

212 Mart memiliki peningkatan pembelian pihak 212 Mart harus memastikan terlebih 

dahulu jumlah stok barang masih tersedia atau tidak. Hal ini juga menyebabkan 

lamanya waktu pada saat pihak 212 Mart melakukan pengecekan barang secara terus 

menerus. kondisi saat ini tentu kurang efektif ditinjau dari waktu mengingat barang 

yang dijual cukup banyak dan tidak hanya satu jenis saja. Laporan transaksi yang terjadi 

juga masih kurang maksimal, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menangani 

masalah tersebut, salah satunya yaitu dengan membangun suatu sistem informasi 

penjualan online untuk penjual berbasis web. 

Berdasarkan hasil wawancara pihak 212 Mart memiliki permasalahan pada sisi 

pelanggan dan sisi admin, maka proyek akhir ini memiliki dua sistem yang saling 

berhubungan yaitu mobile untuk sisi pelanggan, web untuk sisi admin, proyek akhir 

yang penulis buat ini merupakan sistem informasi online untuk penjual dan inventory 

berbasis web dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) sedangkan untuk 

pemesanan barang kembali dengan menerapkan perhitungan Reorder Point(ROP) yang 

dimana harus memperhatikan waktu tunggu (lead time) agar tidak terjadinya stock out 

sehingga menjadi kendala saat proses penjualan. Sistem ini akan memberikan notifikasi 

pada sistem jika sudah mencapai batas minimum. Untuk mengantisipasi terjadinya stock 

out barang maka diterapkan perhitungan Safety Stock (SS). bertujuan untuk membantu 

dan mempermudah admin 212 Mart dalam mengetahui persediaan stok barang secara 

cepat dan juga dalam jarak jauh karena dapat diakses dimanapun berada dan mengetahui 

data promosi serta mengetahui laporan transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya. 
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Dimana nantinya proses transaksi yang terjadi pada mobile akan terhubung pada sistem 

ini. Diharapkan dengan adanya sistem ini membantu penjual dalam mencari informasi 

barang, dapat menghemat sumber daya manusia dan biaya serta meningkatkan 

pendapatan, kualitas dan keamanan 212 Mart dalam penyediaan barang. 

Sistem informasi yang akan dibangun nanti menggunakan metode prototyping. 

Penggunaan metode prototyping dikarenakan proses pengembangan dan 

pembangunannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta selalu melibatkan 

pengguna dalam perancangannya, hal ini berkaitan dengan keinginan pengguna dalam 

pembuatan sistem dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sedikit biaya dan fitur – fitur 

yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna selain itu pengguna 

juga mudah untuk ditemui dan berdiskusi mengenai pembangunan sistem ini. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

10. Analisis Kebutuhan 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk mengetahui kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program yang akan dibangun dengan berbagai teknik diantaranya 

wawancara, observasi dan kuisioner. 

11. Studi Literatur 

Mencari informasi mengenai inventory penjualan berbasis web. 

12. Implementasi 

Hasil perancangan akan diimplementasikan melalui bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai database  

13. Pengujian Aplikasi 

Melakukan pengujian aplikasi agar aplikasi valid dan dapat digunakan dengan baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

17. Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan aplikasi secara detail 

yang akan dibangun melalui tahap wawancara. Sesuai dengan hasil wawancara maka 
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ditemukan sekumpulan informasi berisi kebutuhan - kebutuhan yang di butuhkan oleh 

pengguna aplikasi. 

18. Specify Requirements 

Aplikasi inventory 212Mart ini memiliki 3 aktor, yaitu Admin, Kasir dan Pemilik. 

Kebutuhan fungsional Admin yaitu dapat mengelola data persediaan barang, mengelola 

data transaksi penjualan, melihat data transaksi penjualan, melihat data persediaan 

barang, melihat data pelanggan dan admin dapat melihat kalkulasi persediaan barang 

kemudian laporan total penjualan. Pemilik hanya dapat melihat data transaksi penjualan 

dan melihat data persediaan barang dan kasir hanya dapat input transaksi penjualan. 

19. Produce Design Solutions 

12) User Case Diagram 

 

Gambar 59 Usecase Diagram 

 Pada gambar 1 merupakan perancangan use case diagam digunakan untuk 

mendeskripsikan kegunaan sistem yang memiliki 2 aktor, yaitu admin dan pemilik 

sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 
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Gambar 2 Usecase tahap 1 

Pada gambar 2 merupakan perancangan use case tahap 1 Aktor pada proses tahap 

satu ini menambahkan pengguna yaitu kasir karena adanya tambahan sistem kasir yang 

di inginkan oleh pihak 212Mart. 

 

Gambar 3 Usecase tahap 2 

Pada gambar 3 merupakan proses tahap 2. ini semua proses input login akan 

dilakukan oleh semua aktor. Admin dapat mengelola data persediaan barang, mengelola 

data transaksi penjualan, melihat data transaksi penjualan, melihat data persediaan 

barang, dan melihat data pelanggan. Pemilik hanya dapat melihat data transaksi 
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penjualan dan melihat data persediaan barang dan kasir hanya dapat input transaksi 

penjualan. 

13) Pengembangan Perancangan Aplikasi 

Berdasarkan kebutuhan pengguna aplikasi maka pengembangan aplikasi dibagi 

menjadi 2 tahapan yaitu pengembangan perancangan tahap 1 yang terdiri dari 2 aktor 

dan tahap 2 yang terdiri dari 3 aktor. 

14) Review Perancangan Desain antarmuka Aplikasi. 

Berdasarkan hasil review tampilan aplikasi didapatkan hasil bahwa pihak 212Mart 

sudah setuju dengan perancangan desain antarmuka yang menjadi solusi dari 

permasalahan pada proses penjualan persediaan pada 212Mart Yos Sudarso Rumbai. 

15) Review Evaluasi Perancangan Tampilan Aplikasi 

Berdasarkan hasil review evaluasi perancangan tampilan aplikasi yang diisi oleh 

pihak 212Mart yang bisa diartikan bahwa pengguna telah setuju perancangan aplikasi 

212Mart yang dirancang sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

20. Evaluation Design 

14) Hasil Perancangan 

Template aplikasi inventory 212Mart ini dirancang berdasarkan proses prototyping 

yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hasil perancangan tampilan template 

aplikasi penjualan online pada admin berbasis website pada 212Mart:  

 

Gambar 4 Tampilan login 
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Pada gambar 4 antarmuka halaman login pengguna terdapat form login yang 

terdiri Form input username dan password serta button login. 

 

 

Gambar 5 Dashboard Admin 

Pada gambar 5 merupakan tampilan dashboard admin yang nantinya akan 

mempermudah admin dalam melihat popular produk. 

 

 

Gambar 6. Halaman produk 

Pada gambar 6 merupakan tampilan halaman persediaan produk pada admin, 

kasir dan pemilik. pengguna dapat melihat harga dan jumlah stok produk.  
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Gambar 7. Halaman Laporan Penjualan 

Pada gambar 7 merupakan tampilan laporan penjualan pada admin dan pemilik.  

 

 

Gambar 8. Notifikasi persediaan produk 

Pada gambar 8 merupakan tampilan notifikasi produk menipis agar admin dapat 

melakukan persediaan kembali. 

 

15) Pembahasan User Acceptance Test 

Total fungsi yang dijadikan butir uji untuk dilakukannya user acceptance test 

adalah 30 buah. Terdapat 2 pilihan jawaban pada saat melakukan user acceptance 

test, pilihannya yaitu Ya dan Tidak. Semua butir uji mendapatkan jawaban Ya yang 

bisa dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Hasil user acceptance test 

Kesimpulan Jumlah 

Ya 30 Butir Uji 
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Tidak 0 Butir Uji 

 

16) Pembahasan Blackbox Testing 

Berdasarkan hasil pengujian black box testing terhadap sistem penjualan online 

pada penjual 212Mart yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa setiap fitur 

sudah diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan user.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan sistem informasi penjualan 

online pada penjual 212Mart dapat disimpulkan hasil pengujian black box testing bahwa 

fungsionalitas sistem informasi 212Mart berjalan sesuai dengan kebutuhan user dan 

hasil dari user acceptance sistem informasi penjualan 212Mart sudah dapat diterima 

oleh pengguna aplikasi. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan penjualan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi pada admin. 
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Abstract  

The spread of the Covid-19 virus causes society behavior change, due to the very rapid 

spread of the Covid-19 virus through interactions with people or objects that have 

previously been infected or affected by the virus. This requires everyone to reduce activities 

outside the home and work from home. Work From Home is a working concept where 

workers do not need to come to the office. This concept is new for several companies 

including XYZ company. The Covid-19 pandemic has forced XYZ company staff to work 

from home. To ensure that the staff of XYZ company work productively, XYZ company 

have to monitors each of its staff. The implementation of the working from home can 

hinder project completion because staff productivity is decreasing. We propose an 

application to monitor staff based on working hours. This application also monitors project 

progress with features adding staff involved in each project, designing work plans, and 

target setting. To monitor project progress, each staff have to uploads their progress each 

day. This website is built using CodeIgniter and MySql as databases. Based on the 

functional testing result, the application can meet the functional requirement set by the 

company. 

Keywords: Project Management, Staff Monitoring, Work From Home 

Abstrak  

Penyebaran virus Covid-19 menyebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat, 

dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat melalui interaksi dengan orang 

atau benda yang sebelumnya telah terinfeksi atau terdampak virus. Hal tersebut 

mengharuskan semua orang mengurangi aktifitas diluar rumah dan bekerja dari rumah. 

Work From Home merupakan konsep bekerja yang dimana pekerja tidak perlu datang ke 

kantor. Konsep ini merupakan suatu yang baru bagi beberapa perusahaan termasuk 

perusahaan XYZ. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan para staf perusahaan 

XYZ harus bekerja dari rumah. Untuk memastikan para staf perusahaan XYZ bekerja 

produktif, perusahaan harus melakukan pemantauan kepada setiap stafnya. Dengan 

diterapkannya sistem bekerja dari dapat menghambat penyelesaian proyek. Kami 

mengusulkan aplikasi untuk memantau staf berdasarkan jam kerja. Aplikasi ini juga 

memantau perkembangan proyek dengan fitur menambahkan pihak yang terlibat, 

merancang rencana kerja, dan menetapkan target. Untuk memantau perkembangan proyek 

setiap staf harus menunggah progres kerja setiap hari. Website ini dibangun menggunakan 

CodeIgniter dan MySql sebagai basis data. Berdasarkan hasil uji fungsional, aplikasi dapat 

berfungsi sesuai kebutuhan fungsional yang ditetapkan perusahaan. 

Kata Kunci: Manajemen Proyek, Pemantauan Staf, Work From Home 
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PENDAHULUAN 

Dunia saat ini sedang diguncang dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini tidak hanya dari sisi kesehatan, 

namun juga berdampak pada aktivitas dalam bekerja. Sebelum adanya virus Covid-19 

rata-rata orang yang bekerja akan pergi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Tetapi dengan kondisi saat ini penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat melalui 

interaksi dengan orang maupun benda yang sebelumnya terdampak virus, menyebabkan 

adanya perubahan perilaku di masyarakat. Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia 

menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar 

rumah serta mengurangi ke tempat-tempat yang terdapat banyaknya perkumpulan 

orang. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu bekerja dalam bentuk Work From 

Home (WFH). 

Work From Home (WFH) adalah istilah bekerja dari rumah. WFH adalah konsep 

bekerja yang dimana pekerja tidak perlu datang ke kantor dan tatap muka dengan 

pekerja yang lainnya. WFH bukan istilah yang asing terutama bagi freelancer, mereka 

mengenalnya sebutan remote working. Yang membedakan Work From Home dan 

remote working adalah peraturan bekerja pada perusahaan. Ada yang menerapkan 8 jam 

kerja dan ada yang menerapkan jam kerja bebas yang terpenting pekerjaan selesai dan 

komunikasi yang cepat respon. Bagi beberapa perusahaan, penerapan WFH merupakan 

suatu yang baru yang belum pernah mereka terapkan. Panjangnya masa WFH membuat 

para pemimpin perusahaan mencari cara agar para staf nya tetap produktif. Tidak semua 

perusahaan memiliki perlengkapan yang dapat memfasilitasi WFH, seperti sistem 

pembagian kerja dan pemantauan untuk memastikan produktivitas terjaga salah satunya 

pada perusahaan XYZ. 

Perusahaan XYZ merupakan perusahaan spin off yang memiliki staf dari berbagai 

daerah dan berbagai negara. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, para staf 

perusahaan XYZ harus dirumahkan. Untuk memastikan para staf perusahaan XYZ 

bekerja produktif, perusahaan XYZ melakukan pemantauan kepada setiap stafnya. Pada 

perusahaan XYZ yang memantau adalah bagian human capital. Pemantauan staf yang 

dilakukan human capital pada perusahaan XYZ masih dilakukan dengan cara manual, 

yaitu setiap staf harus mengisi tabel excel yang berisikan tanggal, detail pekerjaan, jam 
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mulai, jam berakhir, total jam kerja, dan status pekerjaan dan dikirim ke email human 

capital setiap selesai bekerja di hari itu. Hal ini kurang efektif dikarenakan setiap hari 

harus  mengirim email dan menghitung jam kerja secara manual. Selain itu konsep 

WFH juga berdampak pada pengerjaan proyek. Ada beberapa proyek yang 

pengerjaannya melebihi dari waktu yang ditetapkan karna salah satu penyebabnya 

pengelolaan proyek yang kurang maksimal selama WFH. 

Proses pelaporan kerja yang panjang membuat beberapa staf mengeluhkan hal 

tersebut. Sistem yang diterapkan sekarang belum mampu mencapai tujuan dari apa yang 

diharapkan perusahaan XYZ yaitu staff hapiness. Maka dilakukan analisis kebutuhan 

perangkat lunak yang akan dibangun pengganti sistem kerja yang digunakan saaat ini. 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara berdiskusi bersama pihak human capital 

perusahaan XYZ. Kebutuhan sistem yang diharapkan yaitu mempersingkat proses 

pelaporan kerja dari staf dan menggabungkan pemantauan staf dan manajemen proyek 

yang sebelumnya merupakan sistem yang terpisah. 

Berdasarkan uraian tersebut, di rancanglah suatu aplikasi berbasis website untuk 

memantau staf dengan tombol geser untuk memulai pekerjaan dan memilih detail tugas. 

Kemudian staf mengunggah pekerjaan yang akan dikirimkan oleh sistem ke human 

capital sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan proyek yang sedang 

dikerjakan. Website ini akan dibangun menggunakan CodeIgniter dan MySql sebagai 

basis data. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem yang serupa sebelumnya juga telah dikembangkan pada beberapa penelitian 

terdahulu. Daftar penelitian serta aspek pembeda disajikan pada Tabel 1. Penelitian 

tersebut dikembangkan dengan studi kasus dan kebutuhan yang berbeda pada setiap 

perusahaan atau instansi. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, aspek pembeda 

utama penelitian ini adalah pada fitur aplikasi, dimana terdapat pemantauan jam kerja, 

log aktivitas, penugasan tiap staf serta rencana dan target kerja setiap staf. 

Tabel 1 

Aplikasi Terkait 

Aspek 

Pembeda 

Arif 

Hendrawan, 

Nurudin 

Santoso (2020) 

Erdi Risnandar 

(2015) 

Moch. Fariz Al 

Hazmi (2015) 

Dewi Paramita 

(2015) 

Platform Mobile Web, Mobile Web Web 

Bahasa 

Pemrogram

an 

Javascript JAVA, PHP Node JS PHP 

Database MySQL MySQL MongoDB MySQL 

Fitur Melihat daftar 

proyek, 

membuat 

dokumen, 

menambah 

proyek 

Pelaporan 

kegiatan, 

anggaran, 

monitoring 

kegiatan 

mahasiswa 

Mengatur 

penjadwalan 

proyek, 

mengatur tim 

yang terkait, 

mengatur 

pembagian 

tugas. 

Pengelolaan 

proyek, tim 

proyek, diskusi, 

komentar dari 

anggota tim 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi yang diusulkan adalah aplikasi berbasis web untuk memantau staf 

berdasarkan jam kerja dengan tombol geser. Jika staf ingin memulai suatu pekerjaan, 

staf dapat menggeser tombol mulai kemudian memilih tugas yang akan dikerjakan. 

Tugas tersebut telah dibagikan terlebih dahulu oleh pemimpin proyek kepada masing-

masing anggota tim. Apabila staf telah selesai bekerja maka staf menekan tombol geser 

kembeli. Kemudian staf mengunggah pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut. Setelah 

itu human capital melihat laporan pengerjaan dari unggahan pekerjaan staf pada hari itu 

dan mencetak jam kerja serta ringkasan kerja staf. Secara umum alur kerja dari aplikasi 

yang akan dibangun adalah seperti pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Deskripsi Umum Sistem 

 

Kebutuhan fungsional didefinisikan berdasarkan hasil analisis dan wawancara 

terhadap bagian human capital pada perusahaan. Kebutuhan fungsional aplikasi 

kemudian diterjemahkan menjadi rancangan aplikasi dengan menggunakan diagram Use 

Case serta rancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram. Use case 

diagram dan ER Diagram disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Terdapat tiga aktor 

dalam aplikasi, yaitu human capital, staf dan pemimpin proyek, setiap aktor memiliki 

hak akses dan fitur yang berbeda. Setiap aktor memiliki fitur yang diakses pada sistem 

sesuai kewenangan yang dimiliki. Pada basis data yang dirancang, entitas yang 

teridentifikasi antara lain pengguna, proyek, tugas dalam proyek, record kerja, dan rapat 

yang dilakukan untuk penyelesaian proyek. Entitas tersebut saling berelasi dan memiliki 

atribut yang disimpan sesuai kebutuhan aplikasi yang dikembangkan. 
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Gambar 2. Use Case Diagram Aplikasi  

 

Gambar 3. Rancangan pemodelan basis data untuk aplikasi 

 

Setelah rancangan aplikasi difinalisasi dan sesuai kebutuhan perusahaan, aplikasi 

pemantauan staf dan manajemen proyek dibangun. Aplikasi ini dibangun dengan 
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menggunakan framework Codeigniter 4, serta database MySQL Server. Untuk bagian 

frontend aplikasi menggunakan Bootstrap, HTML 5 dan CSS 3. Beberapa fitur yang 

diimplementasikan pada aplikasi dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Halaman Data Staf (Human Capital) 

Pada halaman data staf, pada user human capital, ditampilkan tabel yang 

berisikan data staf yang dapat masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini human 

capital dapat memilih opsi tambah staf dan hapus staf. Pada halaman data proyek, 

pada user human capital, ditampilkan tabel yang berisikan data proyek yang 

ditambahkan oleh human capital melalui opsi tambah staf. Tampilan halaman ini 

dapat dilihat pada gambar 4. 

  

Gambar 4. Halaman Data Staf dan Proyek 

2) Halaman Data Proyek (Staf) 

Pada halaman data proyek, pada user staf, ditampilkan informasi yang berisikan 

data proyek yang ditambahkan oleh human capital yang dibedakan menjadi 2 yaitu 

pemimpin proyek dan anggota. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 6. 

  

Gambar 5. Halaman Data Proyek (Staf) 

 

Tahap akhir setelah aplikasi dikembangkan adalah melakukan pengujian. Pengujian 

sistem pemantauan staf dan manajemen proyek menggunakan metode black-box. 
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Pengujian dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021 oleh karyawan PT XYZ. Pengguna yang 

melakukan pengujian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu human capital, pimpinan proyek 

dan staf. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan 

dan berfungsi sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. 

 

SIMPULAN  

Telah dibangun sistem pemantauan staf dan manajemen proyek pada perusahaan 

pengembang perangkat lunak. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur yang 

direncanakan dalam sistem pemantauan staf dan manajemen proyek telah 

diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 
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Abstract 

Cryptography is the science of changing the form of data/information so that it cannot 

be understood by third parties. In cryptography, there are 2 main concepts, namely 

encryption, and decryption. Encryption is the process of converting data/information 

into incomprehensible to third parties. Decryption is the process of returning 

data/information to its original form. Complex encryption and decryption processes 

make it difficult for students to understand the processes that occur in detail. This is 

because the learning process only uses text/writing. Based on the results of 

questionnaires from students who have studied classical cryptography, the most difficult 

algorithms to understand are the Vigenere Cipher and Affine Cipher. Thus, learning 

media is built in the form of multimedia- based simulations in 3D. Application 

development is carried out using the method User- Centered Design (UCD), which 

makes the user the center of the application development process. After the application 

has been built, the results show that the application is by user needs based on validation 

using the LORI instrument of 90.55%, which is included in the very good category. 

Keywords: Simulation, Cryptography, Encryption Decryption, Vigenere Cipher, 

Affine Cipher, Multimedia. 

Abstrak 

Kriptografi adalah ilmu mengubah bentuk data/informasi menjadi tidak dapat 

dimengerti oleh pihak ketiga. Dalam kriptografi terdapat 2 konsep utama, yaitu enkripsi 

dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data/informasi menjadi tidak dapat 

dimengerti oleh pihak ketiga. Dekripsi adalah proses mengembalikan data/informasi 

kedalam bentuk semula. Berdasarkan hasil kuesioner dari mahasiswa yang sudah 

mempelajari kriptografi klasik, algoritma yang paling sulit dipahami adalah Vigenere 

Cipher dan Affine Cipher. Dengan demikian, dibangun media pembelajaran berupa 

simulasi berbasis multimedia dalam bentuk animasi 3D. Pengembangan aplikasi 

dilakukan dengan pendekatan User Centered Design (UCD), yaitu menjadikan user 

sebagai pusat dari proses pengembangan aplikasi. Berdasarkan validasi dengan metode 

User Acceptance Testing (UAT) yang menggunakan instrumen penilaian Learning 

Object Review Instrument (LORI), didapatkan hasil bahwa aplikasi sudah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna, sehingga dapat membantu dosen dalam proses mengajar, dengan 

nilai validitas sebesar 90,55%. 

Kata Kunci: Simulasi, Kriptografi, Enkripsi Dekripsi, Vigenere Cipher, Affine 

Cipher, Multimedia. 
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PENDAHULUAN 

Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengubah suatu data atau 

informasi menjadi tidak dapat dimengerti, lalu dengan sedemikian rupa dapat diubah 

kembali menjadi data atau informasi yang dapat dimengerti. Dalam ilmu kriptografi 

terdapat 2 konsep utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses 

mengubah data atau informasi menjadi tidak dapat dimengerti oleh pihak ketiga. 

Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah data atau informasi yang dienkripsi 

kedalam bentuk semula. 

Vigenere Cipher dan Affine Cipher termasuk kedalam algoritma kriptografi 

klasik. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa G17 Teknik 

Informatika Politeknik Caltex Riau, didapatkan hasil bahwa algoritma Vigenere 

Cipher dan Affine Cipher adalah algortima kriptografi klasik yang paling sulit 

dipahami. Menurut Munir (2019), ada tiga alasan mengapa algoritma kriptografi 

klasik perlu dipelajari, meskipun algoritma kriptografi klasik sudah kadaluarsa dan 

sudah banyak algoritma kriptografi modern di saat sekarang ini. Yang pertama, untuk 

memberikan pemahaman konsep- konsep dasar dalam kriptografi, kedua adalah 

sebagai dasar dari algoritma kriptografi modern, dan yang ketiga agar dapat 

memahami potensi-potensi kelemahan pada kriptografi. Dengan mempelajari 

Vigenere Cipher dan Affine Cipher, mahasiswa dapat menjadikan pemahaman 

tersebut sebagai dasar apabila ingin merancang algoritma kriptografi modern yang 

baru, dan juga sebagai pembelajaran logika berpikir mahasiswa. 

Mempelajari bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pada Vigenere Cipher dan 

Affine Cipher dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku atau modul. Tetapi, 

buku atau modul ajar yang hanya berupa tulisan/teks membuat orang menjadi 

lebih cepat bosan bila membacanya, ditambah dengan kurangnya minat mahasiswa 

dalam mempelajari materi kuliah, karena materinya relatif sulit dipahami dan 

banyaknya istilah asing (Prana, 2009). Sehingga menjadi salah satu penyebab 

rendahnya nilai mahasiswa pada matakuliah kriptografi (Sry Yunarti, 2018). Bu 

Shumaya selaku dosen pengajar mata kuliah Keamanan Data di kampus Politeknik 

Caltex Riau, mengatakan bahwa metode pembelajaran yang hanya memanfaatkan 

teks/tulisan membuat mahasiswa kesulitan memahami dan cenderung tidak excited 
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dalam mempelajari proses enkripsi dan dekripsi yang kompleks. Jika terdapat 

aplikasi yang dapat menampilkan simulasi proses enkripsi dan dekripsi secara 

detail, akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik, serta dapat 

meningkatkan pemahaman dan ketertarikan terhadap materi yang diberikan. 

Oleh karena itu, dibuatlah proyek akhir yang berjudul simulasi proses enkripsi 

dan dekripsi kriptografi klasik berbasis multimedia dalam bentuk 3D. Aplikasi dan 

simulasi dibangun dengan pendekatan User Centered Design (UCD), agar sesuai 

dengan kebutuhan pengguna yang dalam hal ini adalah dosen mata kuliah Keamanan 

Data. Simulasi dimuat dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dilengkapi 

dengan animasi, konverter untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, serta uji 

pemahaman berupa kuis. Simulasi ini digunakan sebagai media pembelajaran 

alternatif pada mata kuliah Keamanan Data, sehingga membantu dosen dalam proses 

belajar mengajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

A. User Centered Design (UCD) 

User Centered Design (UCD) adalah sebuah metode perancangan sistem yang 

menjadikan user sebagai pusat dari proses pengembangan tersebut. Menurut 

Widhiarso, dkk (2007), UCD adalah filosofi perancangan suatu aplikasi yang 

menempatkan pengguna sebagai pusat studi proses pengembangan sistem. Terdapat 4 

langkah yang dilakukan apabila menggunakan UCD sebagai metode perancangan, 

yaitu: 

1. Specify the Context of Use, yaitu mengidentifikasi kegunaan dari aplikasi 

yang dibangun. 

2. Specify User and Organizational Requirements, yaitu

mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi yang akan menggunakan 

sistem. 

3. Produce Design Solutions, yaitu membuat desain dan rancangan sebagai solusi. 

4. Evaluate Design, yaitu mengevaluasi desain dan rancangan yang sudah 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

587 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

dibuat pada tahap sebelumnya. 

B. Pengujian User Acceptence Testing (UAT) 

User Acceptance Testing (UAT) adalah suatu proses pengujian yang dilakukan 

untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat dalam bentuk aplikasi telah diterima dan 

sesuai dengan pengguna. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi 

dalam aplikasi yang dibuat, akan bekerja dengan baik untuk pengguna (Telkom 

University, 2017). Pengujian dilakukan oleh ahli yaitu bu Shumaya Resty 

Ramadhani, S.ST., M.Sc. yang merupakan Dosen Teknik Informatika dalam bidang 

Keamanan Data. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Learning Object 

Review Instrument (LORI) (Nesbit, dkk, 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil User Centered Design (UCD) 

1. Specify the Context of Use 

Pada specify the context of use, didefenisikan bahwa aplikasi akan digunakan 

sebagai media pembelajaran alternatif tentang kriptografi klasik pada mata kuliah 

keamanan data. 

2. Specify User and Organizational Requirements 

Dalam pendekatan UCD yang dilakukan dengan cara interview, user yang 

menjadi target adalah dosen mata kuliah Keamanan Data yaitu ibu Shumaya Resty 

Ramadhani, S.ST., M.Sc., kebutuhan dalam aplikasi dapat didefenisikan sebagai 

berikut. 

1) Menu panduan belajar untuk menggunakan aplikasi. 

2) Menu info aplikasi. 

3) Materi pengantar yang berisi istilah/terminologi dalam kriptografi klasik 

dalam bentuk animasi 3D. 

4) Simulasi enkripsi dan dekripsi Vigere Cipher dan Affine Cipher dalam 

bentuk animasi 3D, dengan masing-masing 4 case simulasi. 

5) Konverter Vigenere Cipher dan Affine Cipher yang memuat proses enkripsi 

dan dekripsi secara dinamis menggunakan teks. 

6) Kuis untuk evaluasi pemahaman pengguna. 

 

3. Produce Design Solution 
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Pada tahap ini, dibuatlah design sebagai solusi dari sistem yang akan dibangun. 

1) Animasi 

a. Produksi 

Tahap ini adalah tahapan membuat objek komponen simulasi serta objek 

pendukung saat proses enkripsi dan dekripsi dalam bentuk 3D, mengatur 

texturing, pencahayaan, lalu mengatur tempat kamera tempat kejadian saat 

animasi dibuat, sesuai dengan storyboard.  

b. Pasca Produksi 

Tahap ini adalah tahapan terakhir pada pembuatan film. Semua hasil dari 

proses produksi yang telah dikerjakan akan direndering menjadi sebuah 

video, setelah itu hasil rendering akan disusun sesuai dengan alur storyoard 

yang dibuat menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan terakhir, 

video diexport kedalam Unity untuk dibuild menjadi sebuah aplikasi 

android. 

2) Antarmuka Aplikasi 

a. Halaman Utama 

Terdapat 3 menu, menu “Mulai Belajar” adalah menu untuk menampilkan 

materi pembelajaran, ikon di pojok kiri atas adalah menu untuk 

menampilkan informasi seputar aplikasi dan penulis, dan menu “Panduan 

Belajar” dibuat untuk menampilkan alur yang direkomendasikan dalam 

penggunaan aplikasi. 

 

Gambar 1. Halaman Utama 

b. Halaman Mulai Belajar 

Terdapat tiga menu yang dapat diakses oleh pengguna. Namun masing-

masing menu harus dibuka secara berurutan mulai dari menu Pengantar 

Kriptografi. 
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Gambar 2. Halaman Mulai Belajar 

c. Halaman Simulasi 

Pengguna dapat memilih beberapa contoh plainteks/cipherteks dan kunci 

dari 4 case yang disediakan untuk melakukan simulasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Halaman Simulasi 

d. Halaman Konverter 

Pengguna bisa menginputkan teks dan kunci sesuai dengan keinginan, 

kemudian akan ditampilkan penjelasan dalam bentuk teks. 

 

Gambar 4. Halaman Konverter 

4. Evaluate Design 
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B. Tahap terakhir adalah mengevaluasi design yang sudah dibuat apakah sudah 

sesuai dengan user atau belum. Berdasarkan interview yang dilakukan kepada 

user, berikut adalah daftar evaluasi yang didapatkan. 

 

3 

Pada Simulasi 

Vigenere Cipher, 

tambahkan simulasi 

untuk proses fungsi 

matematika.  

 

 

4 

Pada Menu Simulasi, 

saat pengguna ingin 

melakukan dekripsi 

sebaiknya cipherteks 

otomatis terpilih sesuai 

plainteks sebelumnya. 

 

5 Pada Konverter Affine 

Cipher, saat pengguna 

menginputkan kunci 

yang salah, seharusnya 

proses enkripsi/dekripsi 

tidak bisa ditampilkan 

agar tidak 

membingungkan 

pengguna. 

 

2 Case atau pilihan 

inputan pada Simulasi 

enkripsi dekripsi kedua 

algoritma disamakan 

saja.  
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C. Hasil Pengujian User Acceptence Testing (UAT) 

Validasi dilakukan dengan menggunakan standar baku Learning Object Review 

Instrument (LORI). LORI adalah aturan yang sering digunakan dalam mengukur 

media pembelajaran. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam LORI yaitu content 

quality, learning goal alignment, feedback and adaption, motivation, presentation 

design, interaction usability, accessibility, reusability, dan standard compliance. 
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Berikut validasi ahli sesuai dengan Learning Object Review Instrument (LORI). 

Tabel 2 

Hasil Validasi Materi dan Media 

Aspe

k 

Skor 

Penilaian 

Presentas

e 

Kategori 

Content Quality 16 80% Baik 

Learning Goal Alignment 15 75% Baik 

Feedback and Adaptation 5 100% Sangat 

Baik 

Motivation 5 100% Sangat 

Baik 

Presentation Design 5 100% Sangat 

Baik 

Interaction Usability 12 80% Baik 

Accessibility 10 100% Sangat 

Baik 

Reusability 5 100% Sangat 

Baik 

Standards Compliance 4 80% Baik 

Rata-

rata 

90,55% Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan hasil validasi yang terdapat pada Tabel 2, didapatkan rata-rata validitas 

keseluruhan sebesar 90,55%. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Simulasi Proses 

Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi Klasik ini sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, sehingga dapat membantu dosen dalam proses mengajar. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Dengan menggunakan pendekatan User Centered Design (UCD), aplikasi 

berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

2. Berdasarkan hasil validasi yang didapatkan sebesar 90,55%, aplikasi Simulasi 

Proses Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi Klasik Berbasis Multimedia dalam 

Bentuk 3D telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

sehingga dapat membantu dosen dalam proses mengajar. 
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Abstract 

Intellectual Property Rights is the right to obtain legal protection of intellectual property. The 

Ministry of Tourism and Creative Economy seeks to facilitate creative economy actors to register 

Intellectual Property Rights, this activity is carried out in several areas including Pekanbaru City, 

the public can register IPR through the Creative Economy Agency of the Pekanbaru City Culture 

and Tourism Office. At this time the Creative Economy Sector is still conducting direct 

socialization to the people of the city of Pekanbaru regarding the Intellectual Property registration 

procedure on creative economy products. Based on the results of direct interviews with the head of 

the creative economy division of the Pekanbaru Culture and Tourism Office, they need an 

Intellectual Property Rights registration procedure that is implemented in a visual form as a 

medium to understand the details of the Intellectual Property Rights registration procedure on 

creative economy products at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office. So that in this study 

a visual of Intellectual Property Rights registration was made in the form of 3D animation, the 

information provided on the 3D animation video has been validated by the Head of the Creative 

Economy Cooperation Section. Details of the Intellectual Property Rights registration procedure 

can be conveyed effectively as evidenced by an increase in the average score of the test results by 

21,7% after watching a 3D animated video of Intellectual Property Rights registration on creative 

economy products. 

Keywords: 3D Animation, Creative Economy, Intellectual Property Rights. 

Abstrak 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas 

kekayaan intelektual. Kemenparekraf berupaya memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk 

mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan ini dilakukan di beberapa daerah 

termasuk Kota Pekanbaru, masyarakat dapat mendaftarkan HKI melalui Badan Ekonomi Kreatif 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Namun, pada saat ini Bidang Ekonomi Kreatif 

masih melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat kota pekanbaru tentang prosedur 

pendaftaran Kekayaan Intelektual pada produk ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil wawancara 

langsung dengan kepala bidang ekonomi kreatif dinas kebudayaan dan pariwisata pekanbaru, 

mereka membutuhkan prosedur pendaftaran HKI yang diimplementasikan dalam bentuk visual 

sebagai media untuk memahami detail prosedur pendaftaran HKI pada produk ekonomi kreatif di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sehingga pada penelitian ini dibuat visual 

pendaftaran HKI dalam bentuk animasi 3D, informasi yang diberikan pada video animasi 3D 

sudah divalidasi oleh Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif. Detail prosedur pendaftaran HKI 

dapat disampaikan secara efektif dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil tes 
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sebesar 21,7% setelah menonton video animasi 3D pendaftaran HKI pada produk ekonomi kreatif. 

Kata kunci: Animasi 3D, Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual 
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PENDAHULUAN 

Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang 

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide-ide dan stock of 

knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama kegiatan 

ekonominya (Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan, 2018).  

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (2020) menjelaskan banyak 

masyarakat pada era ini yang menggerakkan usahanya dalam bidang ekonomi kreatif. 

Namun, tingkat kesadaran pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dalam mendaftarkan 

kekayaan intelektual masih rendah, hanya sekitar 7,25% (Robby Wahyudi:2018).  

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi para pelaku ekonomi 

kreatif untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui bantuan teknis dan 

finansial. Kegiatan ini dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia yang dilakukan di 

Dinas Pariwisata Kota setempat, seperti halnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pekanbaru. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami dan bahkan tidak 

mengetahui cara pendaftaran HKI bagi produk ekonomi kreatif yang sudah difasilitasi 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru (Nurul Yati, SH).  

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi 

Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru, selama ini informasi dan cara 

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk ekonomi kreatif yang 

difasilitasi oleh Bidang Ekonomi Kreatif hanya disampaikan secara langsung melalui 

sosialisasi dan tidak mempunyai bentuk visual sebagai alternatif bagi masyarakat untuk 

memahami prosesnya.  

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan salah satu faktor 

terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat mendaftarakan HKI adalah 

minimnya edukasi tentang pendaftaran HKI. Jika dilihat dari data UNESCO yang 

menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia yang rendah, maka akan lebih baik 

informasi disampaikan dalam bentuk visual berupa animasi yang memiliki keunggulan 

untuk menjelaskan perubahan keadaan tiap waktu sehingga sangat cocok untuk 

membantu dalam menjelaskan prosedur dan urutan kejadian (Chandra, 2017). 
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Penjelasan-penjelasan di atas menjadi dasar dalam penelitian ini yakni 

membangun sebuah video animasi 3D guna menyampaikan detail prosedur pendaftaran 

HKI untuk produk ekonomi kreatif. Video animasi 3D dibangun dengan validasi dari 

Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif, agar informasi yang diberikan benar dan 

sesuai. Dengan adanya visual animasi 3D ini dapat membantu dan menjadi media bagi 

para masyarakat khususnya penggerak ekonomi kreatif untuk memahami detail 

prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk produk ekonomi kreatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai tujuan pada penelitian ini, telah dilakukan beberapa tahapan. 

Penelitian ini dimulai dari proses survei kepada salah satu pihak dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengenai respon terhadap ide pembuatan video animasi 

3D untuk menyampaikan informasi pendaftaran HKI untuk produk ekonomi kreatif. 

Selanjutnya dilakukan tahap pembuatan animasi berdasarkan tahapan pembuatan 

animasi 3D. Setelah tahap pembuatan animasi selesai, dilakukan pengujian yang terbagi 

atas dua tahap diantaranya uji validitas konten dan uji pemahaman pengguna. Terakhir 

adalah pembuatan laporan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan dari awal 

hingga akhir. Dimana proses metodologi penelitian dapat  

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Blok Diagram Penelitian  

[Sumber: Dokumentasi Penulis] 

 

Pengujian validitas konten dilakukan oleh Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk menguji kesesuaian 

konten pada video sebelum diujikan kepada masyarakat, agar informasi yang 

disampaikan dalam video sudah benar untuk diyakini oleh masyarakat. 
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Pengujian kedua yaitu uji pemahaman pengguna, untuk mengetahui efektivitas dari 

video animasi yang telah dibuat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum 

di Kota Pekanbaru. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan 

pelaku ekonomi kreatif yang termasuk UMKM. 

Tahapan pengujian ini dimulai dengan memberikan sebuah kuesioner berisi 15 

pertanyaan terkait pemahaman mengenai pendaftaran HKI kepada responden. Pengisian 

kuesioner di tahap awal ini dijadikan perbandingan dengan nilai pemahaman yang 

didapat setelah menonton video animasi 3D. Selanjutnya responden diberikan 

kesempatan untuk menonton video animasi 3D pendaftaran HKI untuk produk ekonomi 

kreatif yang telah dibuat. Setelah selesai menonton, responden akan kembali diberikan 

kuesioner dan menjawab pertanyaan yang sama dengan kuesioner sebelumnya. Hasil 

pengumpulan data akan kemudian akan dihitung persentasenya untuk dianalisis apakah 

video animasi yang dihasilkan dapat menyampaikan informasi prosedur pendaftaran 

HKI untuk ekonomi kreatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SS. Pengembangan Produk Video Animasi 3D 

Pembuatan video animasi dilakukan sesuai tahapan produksi animasi 3D. 

Pembuatan video dimulai dari tahapan pra-produksi yang merupakan tahapan untuk 

perancangan ide cerita dan memvisualisasikan jalan cerita ke dalam storyboard. 

Kemudian dilakukan tahap produksi yaitu tahapan pengerjaan hal teknis seperti 

pembuatan karakter, pergerakan dan rendering. Tahap akhir adalah post produksi yang 

meliputi compositing dan editing seluruh video hasil produksi sebelumnya sehingga 

menjadi video animasi 3D. Hasil video animasi 3D pendaftaran HKI untuk ekonomi 

kreatif dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Cuplikan Hasil Animasi 3D Pendaftaran HKI  

Pada Produk Ekonomi Kreatif [Sumber: Dokumentasi Penulis] 

 

TT. Pengujian 

Setelah pembuatan video animasi 3D selesai, selanjutnya dilakukan pengujian 

validitas oleh Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru. Dari hasil pengujian. Diperoleh nilai setuju untuk delapan 

pernyataan dan nilai sangat setuju untuk satu pernyataan yang sudah disediakan terkait 

konten video pendaftaran HKI untuk produk ekonomi kreatif yang ingin dicapai. 

Dengan mendapatkan nilai pada pengujian ini, menjelaskan bahwa video animasi 3D 

pendaftaran HKI untuk produk ekonomi kreatif ini telah valid dari segi informasi dan 

dapt ditonton oleh target penelitian yaitu pelaku ekonomi kreatif UMKM. 

Tabel 1. Hasil Validasi Video Animasi 3D Pendaftaran HKI  

Pada Produk Ekonomi Kreatif 

No Pernyataan 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1 Prosedur pendaftaran HKI jenis hak cipta pada 

animasi sudah sesuai dengan alur pendaftaran HKI di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

 √    

2 Prosedur pendaftaran HKI jenis hak cipta secara 

online pada animasi sudah sesuai 
 √    

3 Prosedur pendaftaran HKI jenis merek secara online 

sudah sesuai dengan alur pendaftaran yang ada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru 

 √    

4 Prosedur pendaftaran HKI jenis merek secara online  √    
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pada animasi sudah sesuai 

5 Karakter pada animasi sesuai untuk menggambarkan 

staf dan pendaftar 
√     

6 Persyaratan pendaftaran hak cipta yang ditampilkan 

pada animasi sesuai dengan persyaratan untuk 

pendaftaran hak cipta pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru 

 √    

7 Persyaratan pendaftaran merek yang ditampilkan 

pada animasi sesuai dengan persyaratan untuk 

pendaftaran merek pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru 

 √    

8 Objek dan properti yang ada pada animasi sesuai 

dengan objek dan properti yang pada lingkungan 

kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru 

 √    

9 Animasi ini dapat membantu staf dalam 

menyampaikan cara pendaftaran HKI untuk produk 

ekonomi kreatif 

 √    

 

Pengujian kedua yaitu uji pemahaman pengguna, yang dilakukan dengan 

memberikan kesempatan bagi responden untuk mengisi kuesioner terkait pengetahuan 

akan bahaya merokok sebelum menonton lalu dilanjutkan dengan menonton video 

animasi 3D pendaftaran HKI untuk produk ekonomi kreatif dan mengisi kembali 

kuesioner untuk melihat apakah adanya manfaat yang didapatkan responden. 

 Dari hasil pengujian pemahaman pengguna yang telah dilakukan, didapatkan 

data 30 responden yang merupakan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor.  
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Gambar 2. Perbandingan Pemahaman Responden Sebelum  

dan Sesudah Menonton Video Animasi 3D [Sumber: Dokumentasi Penulis] 

 

Dari pengujian ini, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang diperoleh oleh 

pelaku ekonomi kreatif setelah menonton video animasi 3D pendaftaran HKI pada 

produk ekonomi kreatif, dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 

21,7% yang awalnya berada pada persentase 56,2%, setelah menonton video meningkat 

menjadi 78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa video animasi 3D pendaftaran HKI 

pada produk ekonomi kreatif ini mampu membantu mempermudah pelaku ekonomi 

kreatif untuk memahami detail pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk produk 

ekonomi kreatif 

SIMPULAN DAN SARAN 

13. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Video animasi 3D pada penelitian ini berhasil dibuat dengan validasi konten 

82,2 % dari pengujian validitas. 

2. Berdasarkan uji pemahaman pengguna, terdapat kenaikan rata-rata nilai hasil tes 

sebesar 30% setelah menonton video animasi 3D, menunjukkan video animasi 

3D dapat menjadi media untuk mempermudah memahami detail pendaftaran 

HKI pada produk ekonomi kreatif. 
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3. Video animasi 3D dapat membantu staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

menyampaikan cara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk produk 

ekonomi kreatif. 

 

14. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan proyek akhir selanjutnya adalah: 

1. Mempersingkat durasi video dengan penjelasan yang langsung kepada inti dan 

jelas. 

2. Membuat objek dan properti yang lebih mirip dengan objek dan properti yang 

ada di lingkungan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
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IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM PERSEDIAAN 

OBAT (STUDI KASUS: RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN) 
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 Abstract 

Pharmacy (Hospital) Dr. Muhammad Zein Painan every day carries out operational 

activities to serve BPJS patients and general patients in hospitals. Operational activities 

carried out every day have increased the number of drug purchase transaction data in 

pharmacies. Given these problems, the concept of Supply Chain Management (SCM) can 

be used in managing drug stocks and applying Association Rules (association rules) which 

can assist in data processing and data analysis so that they can produce information and 

patterns of drug use that are often used by patients. This association search process is taken 

from a relational database using the Apriori Algorithm for processing large amounts of 

data. All data processing is done using the php programming language and mysql database. 

The results of the study can display information and drug patterns to find out what drugs 

should be available in pharmacies and can reduce excessive drug supply and increase drug 

supply which is needed by hospital patients. 

Keywords: Supply Chain Management, Association Rules, Apriori Algorithm 

Abstrak  

Apotek (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan setiap hari melakukan kegiatan operasional 

untuk melayani pasien BPJS dan pasien umum yang ada di rumah sakit. Kegiatan 

operasional yang dilakukan setiap hari menyebabkan data transaksi pembelian obat menjadi 

bertambah banyak. Data transaksi obat di apotek tidak di olah dan di analisis sehingga tidak 

menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan pelayanan di apotek. Dengan 

adanya masalah tersebut maka dapat digunakan konsep Supply Chain Management (SCM) 

dalam mengelola stok obat dan menerapkan Association Rule (aturan asosiasi) yang dapat 

membantu dalam proses pengolahan data dan analisis data sehingga dapat menghasilkan 

informasi serta pola penggunaan obat yang sering digunakan oleh pasien. Proses pencarian 

asosiasi ini di ambil dari suatu basis data relasional dengan menggunakan Algoritma 

Apriori untuk pengolahan data dengan jumlah yang besar. Seluruh pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql. Hasil 

penelitian dapat menampilkan informasi serta pola obat untuk mengetahui obat apa saja 

yang harus tersedia di apotek dan dapat mengurangi supplai obat yang berlebihan dan 

menambah supplai obat yang banyak dibutuhkan oleh pasien rumah sakit. 

Kata Kunci: Supply Chain Management, Association Rule, Algoritma Apriori. 

mailto:1medira17si@mahasiswa.pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dalam ilmu teknologi informasi, untuk pengolahan data dalam jumlah yang besar 

diperlukan teknik data mining untuk menggali informasi dengan melakukan penggalian 

pola-pola dari data. Untuk menemukan pola tersebut penelitian ini menggunakan 

metode penganalisaan data yaitu association rules (mencari keterkaitan antar obyek).  

Association rule merupakan salah satu teknik data mining yang paling banyak 

digunakan dalam penelusuran  pola pada sistem pembelajaran unsupervised. Sedangkan 

Apriori merupakan algoritma yang populer karena mudah dipahami dan 

diimplementasikan . Metodologi ini  akan mengambil seluruh kemungkinan pola-pola 

yang diamati dalam basis data (Priatna, 2018) 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan memiliki 

instalasi farmasi (apotek) yang memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan 

obat untuk pasien rumah sakit baik itu untuk pasien umum maupun pasien BPJS. Dalam 

pembelian dan pengambilan obat, pasien terlebih dahulu melakukan konsultasi 

kesehatan dengan dokter sehingga diberikan resep obat oleh dokter untuk melakukan 

pembelian dan pengambilan obat di apotek yang nantinya resep tersebut akan diberikan 

kepada petugas pelayanan apotek untuk melakukan pembelian dan pengambilan obat. 

Kegiatan operasional yang dilakukan setiap hari menyebabkan data transaksi obat 

menjadi bertambah banyak dan tidak di olah dan di analisi untuk mendapatkan sebuah 

informasi. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di apotek RSUD Dr. 

Muhammad Zein Painan adalah dengan membangun sebuah sistem yang dapat 

membantu petugas apotek untuk mendapatkan pengetahuan berupa informasi serta pola-

pola transaksi obat oleh pasien dalam periode bulan tertentu dan mengetahui stok obat 

yang harus tersedia dengan menggunakan konsep Supply Chain Management (SCM) 

yang dapat membantu mengelola persediaan obat pada apotek. Maka dengan adanya 

sistem yang dapat mengetahui pola-pola transaksi ini dapat membantu pihak apotek 

untuk mengetahui jumlah obat yang harus tersedia di apotek dan mengurangi supplai 

obat yang berlebihan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada pembuatan proyek ini adalah bagaimana mengatasi masalah yang 

terjadi pada persediaan obat di apotek RSUD Dr. Muhammad Zein Painan?  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi serta pola obat 

penggunaan data obat di apotek RSUD Dr. Muhammad Zein Painan pada kurun waktu 

tertentu dan dapat membantu pihak apotek dalam mengelola persediaan obat dengan 

menggunakan konsep Supply Chain Management (SCM).  

  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek ini adalah: 

1) Pembelajaran Literatur 

Pembelajaran literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

referensi tentang teori-teori yang mendukung proyek akhir ini. 

2) Pengumpulan Data 

Melakukan proses pengumpulan kebutuhan data secara lengkap untuk 

mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun 

dengan berbagai teknik diantaranya wawancara.  

3) Perancangan Implementasi 

Melakukan perancangan pengolahan data dengan mempertimbangkan tujuan dan 

manfaat dari proses pengolahan data transaksi obat dengan menggunakan 

metode Apriori dan melakukan pengolahan persediaan data obat menggunakan 

metode lot sizing. Perancangan disini merupakan perancangan sistem dan 

arsitektur data yang akan diolah. Tahapan preprocessing data juga terjadi pada 

tahapan ini, dimana data akan dibersihkan sehingga siap untuk dilakukan mining 

data. 

4) Implementasi Data Mining 

Melakukan implementasi pengolahan data transaksi obat dengan memperhatikan 

tahapan-tahapan dalam operasi data mining serta menerapkan rules pada teknik 

data mining association rules dengan menggunakan metode Apriori.  
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5) Implementasi Lot Sizing  

Melakukan implementasi metode lot sizing yaitu menggunakan Economic Order 

Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP) dan Safety Stock (SS) untuk melakukan 

pengolahan data transaksi pembelian obat. 

6) Analisa dan Evaluasi 

Melakukan analisa dan evaluasi pada pengolahan data transaksi obat dengan 

menggunakan metode Apriori dan melakukan pengolahan data transaksi 

pembelian obat menggunakan metode lot sizing. 

Penelitian terdahulu dalam proyek akhir ini diantaranya adalah Penelitian yang 

dilakukan oleh (Ulvah, 2017) dengan judul “Implementasi Algoritma Apriori Aturan 

Keterkaitan Data Untuk Analisa Keranjang Belanja Sistem Persediaan Obat, penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi persediaan obat pada apotek perdos 

farma makassar dengan melakukan analisa keranjang belanja menggunakan metode 

asosiasi dengan mengimplementasi Algoritma Apriori didalamnya. Dimana kombinasi 

itemset transaksi penjualan obat dan alat kesehatan pada Apotek Perdos farma makassar 

menghasilkan 6 rules terbaik dengan nilai minimum support sebesar 15%, dan nilai 

confidence tertinggi dari 6 rules terbaik sebesar 72% dengan tingkat keakuratan nilai lift 

tertinggi 6,27%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 14 jenis obat yang 

paling banyak terjual berdasarkan 100 transaksi penjualan dari 312 jenis obat dan alat 

kesehatan pada Apotek Perdos Farma Makassar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cara penyajian pada bagian ini dapat dilakukan: 1) pembahasan terpisah dari hasil 

atau 2) pembahasan menyatu dengan penyajian hasil. Hasil yang dimaksud adalah 

rangkuman hasil-hasil analisis data, bukan hasil penelitian dalam bentuk data mentah. 

Hasil analisis data dari software pengolah data statistik, disajikan dengan mengetik 

ulang dalam tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dengan cara meng-copy 

output hasil analisis. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel seperti Tabel 1. 

1. Data Mentah  
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Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data transaksi obat 

yang dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Data yang diperoleh dari instansi 

terkait merupakan data transaksi obat dari tahun 2019-2020 dengan total 

keseluruhan record ada 400000 record dengan 11 kolom. 

 

Gambar 1. Data Mentah Data Transaksi Obat 

2. Pre-Processing Data 

Dalam pre-processing yang akan dilakukan adalah pemilihan kriteria (selection, 

proses pembersihan data untuk menghilangkan missing value, dan 

pengelompokkan data. Terdapat sejumlah informasi yang didapatkan dari data 

transaksi obat, namun untuk mengambil parameter atau kriteria yang akan 

diasosiasikan tidak seluruh data yang digunakan tetapi sejumlah informasi utama 

saja. Tahapan memilih parameter tersebut juga termasuk preprocessing data 

yaitu Data Selection, artinya kolom-kolom yang akan digunakan diseleksi pada 

tahap ini. 

3. Perancangan Sistem Informasi 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 
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 Gambar 3. Import Data                           Gambar 3. Hasil Pengolahan Data 

 

    

Gambar 4. Stok Obat                              Gambar 5. Pembelian Obat 

 

   

Gambar 6. Penjualan Obat                      Gambar 7. Laporan Mutasi Obat 

 

4. Metode Apriori 

Setelah semua data telah melalui seluruh tahap maka data-data tersebut siap 

untuk diolah. Apriori merupakan teknik asosiasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. k-Means salah satu metode data klastering partitional atau non 

hirarki yang akan mempartisi data ke dalam klaster/kelompok sehingga data 

yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokan menjadi satu klister. 

1) Langkah pertama mencari kandidat itemset 

Pada Langkah ini memilih mana saja obat yang dibeli oleh pelanggan, jika 

ada obat yang dibeli maka diberikan nilai (1) dan jika pada transaksi itu tidak 

membeli obat tersebut maka diberikan nilai (0). 

2) Frekuensi itemset terpilih 
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Pada langkah ini memilih mana saja obat yang dibeli secara bersamaan pada 

1 kali transaksi maka ditemukan dua obat yang dibeli secara bersamaan lebih 

dari 1 kali transaksi. 

3) Menentukan rule 

Pada langkah ini untuk mengetahui mana saja obat yang dibeli pada waktu 

yang bersamaan atau pada transaksi yang sama. 

4) Menghitung nilai support dan confidence 

Selanjutnya menghitung pencarian aturan asosiasi yang memenuhi minimum 

confidence 70%. 

 

 

 

 

5) Perkalian support dan confidence yang confidencenya > 70% 

Dengan menetapkan nilai minimum confidence adalah 70%. Setelah 

diketahui nilai support dan confidence dari masing masing obat maka dapat 

diketahui obat mana saja yang memiliki nilai confidence lebih dari 70% 

6) Penentuan Rule 

Setelah didapatkan hasil perkalian support dan confidence, maka diambil 

hasil perkalian terbesar untuk ditetapkan sebagai rule. 

5. Metode Lot Sizing 

 

1) Economic Order Quantity (EOQ) 

EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan kuantitas pengadaan 

persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan 

dan biaya pemesanan persediaan. namun dalam periode pemesanan yang 

berbeda. EOQ akan menjawab pertanyaan berapa banyak kuantitas bahan 

baku yang harus dipesan dan berapa biayanya yang paling murah dan paling 

ekonomis. Persediaan bahan baku, obat dalam proses, maupun persediaan 
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obat jadi harus dihitung tingkat perputarannya (turn over) tujuannya untuk 

pengendalian. 

 
Diketahui: R= Jumlah barang, S= Order Cost, P= Harga dan I= Biaya Pesan. 

2) Reorder Point (ROP) 

Reorder point adalah sebuah titik dimana suatu pesanan baru harus 

dilakukan (atau persiapan dimulai). Hal ini juga di pengaruhi oleh lead time, 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan setelah 

pesanan dilakukan atau persiapan dimulai. 

 

ROP = (LT* AU) +SS 

Diketahui: LT= Lead time, AU= rata-rata pemesanan dan SS= safety stock 

 

6. Pengujian User Acceptance Test 

 

Pada 16 Agustus 2021 dilakukan pengujian User Acceptance Test oleh kepala 

bagian instalasi farmasi RSUD Dr. Muhammad Zein yaitu ibu Yulia Rahmi 

Dasni, S.Farm. Total fungsi yang dijadikan butir uji untuk dilakukanya User 

Acceptance Test adalah tiga belas buah. Terdapat dua pilihan jawaban pada saat 

melakukan User Acceptance Test, pilihanya yaitu Ya dan Tidak. Dari tiga belas 

butir uji, seluruhnya mendapatkan jawaban Ya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh fungsional sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan website pengolahan 

data transaksi obat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Website pengolahan data transaksi obat RSUD Dr. Muhammad Zein menggunakan 

metode apriori menghasilkan pola kombinasi itemset dengan nilai support dan 

confidence masing-masing pola serta terdapat informasi obat yang memudahkan 

pengguna dalam membaca informasi untuk melakukan pengambilan keputusan dan 

metode EOQ untuk megetahui jumlah pesanan obat berdasarkan dari data transaksi serta 
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ROP untuk memberikan informasi waktu pemesanan obat kembali kepada supplier. 

Serta berdasarkan User Acceptance Test (UAT) website pengolahan data transaksi obat 

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memiliki fungsionalitas yang berjalan dengan baik 

sehingga dapat diterima oleh pengguna. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah sistem dapat 

melakukan pengolahan data dengan filter yang lebih besar jumlahnya sehingga bisa 

memudahkan pengguna dalam pengolahan data yang banyak. 
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Abstract 

Inventory of goods in a business is important for a company because it is used to manage the stok of 

goods that will be sold to consumers. For the management of the inventory of goods to be recorded neatly 

and in detail, and inventory and sales information sistems made. The case study taken at the Gemilang 

Pharmacy Pekanbaru. This inventory and sales information system was built using the Incremental 

development method and using the PHP programming language. While the database uses MySQL. The 

results of this research sistem can manage the entire inventory management process. Starting from 

recording incoming goods from purchasing data and recording outgoing goods originating from sales 

data. Also, the report produced fulfills the demand from the brilliant Pekanbaru pharmacy. Based on 

Black Box  testing and the Pengguna Acceptance Test, supported by a pengguna assessment in the form 

of a questionnaire, it is found that 100% of results for all sistem functions can run well and all existing 

features can be received well by the pengguna because they are following the pengguna's needs. In 

conducting the white box test, the results also showed that the application of the logic of the FIFO 

inventory method in the sistem was correct. 

Keywords: : Black Box, First In First Out (FIFO), Hypertext Preprocessor (PHP), Inventory dan 

Sales, MySQL,  User Acceptance Test. 

Abstrak 

Persediaan barang di dalam suatu usaha menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan, karena 

persediaan tersebut digunakan untuk mengelola stok barang yang nantinya akan di jual ke konsumen. 

Agar pengelolaan persediaan barang lebih tercatat dengan rapi dan detail dibuatlah sistem informasi 

persediaan dan penjualan. Studi kasus yang diambil yaitu apotek gemilang pekanbaru. Sistem informasi 

persediaan dan penjualan ini di bangun menggunakan metode pengembangan Incremental dan 

menggunakan Bahasa pemograman php. Sedangkan databasenya menggunakan MySQL. Hasil dari 

penelitian sistem ini mampu mengelola seluruh proses pengelolaan persediaan. Dimulai dari pencatatan 

barang masuk yang berasal dari data pembelian dan pencatatan barang keluar yang berasal dari data 

penjualan. Selain itu, laporan yang dihasilkan juga memenuhi permintaan dari pihak apotek gemilang 

pekanbaru. Berdasarkan pengujian Black Box  dan Pengguna Acceptance Test dengan di dukung dengan 

penilaian pengguna berupa kuesioner didapatkan lah hasil 100% untuk keseluruhan fungsi sistem dapat 

berjalan dengan baik dan keseluruhan fitur yang ada dapat di terima baik oleh pengguna karena sudah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. Dalam melakukan pengujian White box juga didapat hasil 

bahwa penerapan logika metode persediaan FIFO pada sistem tersebut sudahlah tepat. 

Kata Kunci: Black Box, First In First Out (FIFO), Hypertext Preprocessor (PHP), MySQL, , 

Persediaan dan Penjualan,  User Acceptance Test. 
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PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, persaingan 

bisnis dalam dunia industri semakin ketat. Perusahaan yang mampu mengendalikan dan 

mengelola persediaannya dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

tentu saja dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam dunia industri saat ini. Selama 

ini di Apotek Gemilang Pekanbaru untuk Pengelolaan data persediaan barang masih 

dilakukan secara manual oleh pegawai apotek yaitu untuk pendataan penjualan (barang 

keluar) dan pendataan pembelian persediaan (barang masuk), data barang dicatat di 

buku begitu pun untuk pendataan stok barang hanya dicatat di buku. Berdasarkan 

permasalahan tersebut terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan barang, kesulitan 

dalam pencatatan dan pembuatan laporan barang masuk dan keluar, belum lagi sulitnya 

dalam pencarian data barang yang diperlukan karena penumpukan berkas yang banyak. 

Selain itu dibutuhkanlah metode persediaan FIFO (First In and First Out) di mana 

metode ini bermanfaat jika dipakai oleh perusahaan produsen makanan maupun penjual 

produk obat-obatan karena bisa dengan metode FIFO ini dapat menghindari suatu 

produk  menjadi kedaluwarsa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas 

dapat diidentifikasikan menjadi beberapa masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Sulitnya dalam hal mengakses data penjualan, data persediaan barang, data 

pembelian , dan data lainnya apa bila dibutuhkan. 

2. Jumlah stok yang di catat pada pembukuan dengan stok fisik toko sangat 

berbeda dikarenakan penghitungan jumlah barang masih digunakan kalkulator 

sehingga memperlambat proses perhitungan. 

3. Pencatatan transaksi dan persediaan barang masih berupa catatan-catatan 

sehingga sering kali terjadinya lupa mencatat transaksi tersebut Apabila apotek 

ramai pengunjung 

maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode persediaan FIFO (First in and First Out) pada 

sistem informasi persediaan dan penjualan untuk Apotek Gemilang Pekanbaru 

2. Bagaimana penerapan sistem Informasi persediaan dan penjualan tanpa 

menghilangkan fungsi dari bukti-bukti transaksi 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem informasi 

persediaan dan penjualan untuk menghasilkan informasi terkait persediaan dan 

penjualan sesuai kebutuhan apotek gemilang Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah : 

1) Metode Pengembangan Perangkat Lunak Incremental 

Pendekaran incremental terhadap perkembangan diusulkan oleh (Mills, 1980) sebagai 

cara untuk mengurangi pengerjaan ulang pada proses pengembangan. Pada metode 

incremental , proses perancangan sistem dilakukan secara bertahap , bagian demi 

bagian. Diawali dari hasil pertama, dilakukan increment pertama (Incremen #1). Pada 

increment pertama pelanggan mengindentifikasi secara garis besar terhadap layanan 

yang akan disediakan oleh sistem. Begitu inkremen telah terindentifikasi, proses 

selanjutnya adalah melakukan proses pengembangan dan design, dilanjutkan dengan 

code lalu di test maka selesai lah tahap pengembangan pada increment #1. Pada saat 

pengembangan , analisis peryaratan selanjutnya untuk increment berikutnya dapat 

dilakukan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Metode Incremental 

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

Tabel 4  

Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahapan 

Incremental 

Kode 

Kebutuhan 

Deskripsi Kebutuhan 

Increment Tahap - 1 KFPL-100 Pengelolaan data Induk 

KFPL-110 Data barang 

KFPL-120 Data distributor 
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KFPL-130 Data pegawai 

Increment Tahap - 2 KFPL-200 Mengelola data transaksi 

KFPL-210 Data penjualan 

KFPL-220 Data pembelian persediaan  

KFPL-230 Membuat bukti transaksi  

KFPL-240 Membuat Laporan kasir harian 

Increment Tahap - 3 KFPL-300 Mengelola data persediaan Barang 

KFPL-310 Barang keluar 

KFPL-320 Barang masuk 

KFPL-330 Stock opname 

KFPL-340 Data obat kadaluawarsa 

KFPL-350 Data pengembalian 

KFPL-360 Data surat pemesanan 

Increment Tahap - 4 KFPL-400 Membuat laporan 

KFPL-410 Pembuatan Laporan Informasi stok dilakukan 

per minggu /  per bulan 

KFPL-420 Pembuatan dilakukan per minggu/per bulan 

KFPL-430 Pembuatan dilakukan setiap bulannya atau 

tahunnya 

KFPL-440 Pembuatan dilakukan setiap bulannya 

KFPL-450 Pembuatan dilakukan setiap bulannya 

KFPL-460 Pembuatan dilakukan setiap bulannya atau 

tahunnya 

2. Pemodelan Sistem 

Dalam pembuatan pemodelan sistem ini menggunakan Unified Modelling 

Langguage (UML) diagram. Diagram yang digunakan adalah usecase diagram dan 

Entity Relantionshop Diagram (ERD). 
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Gambar 60 – Use case Diagram 

 

Gambar 61 . Entity Relationship Diagram 

  

3. Testing 

Pengujian akan dilakukan dengan metode Black Box dengan Teknik equivalence 

partitioning. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangan test 

case berdasarkan fungsi yang ada dalam pengujian perangkat lunak. Selanjutnya 
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membuat batasan pengujian, setelah membuat batasan Langkah selanjutnya adalah 

membuat model pengujian dari skenario pengujian dan hasil yang di harapkan. 

Tabel 5  

Pengujian Black Box 

No Kelas Uji Skenario Uji Keterangan 

1 Pengelolaan Data 

Barang 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

2 Pengelolaan Data 

Distributor 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

3 Pengelolaan Data Stok 

Barang 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

4 Pengelolaan data barang 

keluar 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

5 Pengelolaan Data 

Barang masuk 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

6 Pengelolaan surat 

pesanan 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

7 Pengelolaan Data Stok 

opname 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

8 Pengelolaan data 

pemusnahan obat 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

9 Pengelolaan Data 

pengembalian obat 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

10 Pengelolaan data 

penjualan 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 
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11 Pengelolaan Data 

pembelian persediaan 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

12 Pengelolaan laporan 

barang 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

13 Pengelolaan laporan 

pembelian persediaan 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[v ] Berhasil [ 

] Gagal 

14 Pengelolaan laporan 

penjualan 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

15 Pengelolaan laporan 

persediaan FIFO 

Dapat mengisi menyimpan data 

merubah informasi  dan menghapus 

data jika diperlukan 

[ v] Berhasil [ 

] Gagal 

4. Implementasi 

 

Gambar 62 Data Barang 

 

Gambar 63 Data Barang Masuk 

 

 

Gambar 64 Barang Keluar 

 

Gambar 65 Surat Pesanan Barang 
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KESIMPULAN  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang dibangun menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 

inkremental ini memiliki hasil 4 tahapan. Dimana 4 tahapan ini berdasarkan 

analisis kebutuhan yang dilakukan sebelumnya melalui proses wawancara dan 

pengamatan langsung ditoko tersebut. 

2. Pengujian blackbox yang dilakukan oleh pengembang sebelum diujikan kepada 

pengguna akhir(End User) memiliki tingkat keberhasilan sistem saat dieksekusi 

cukup tinggi. Sehingga penurut pengembang sistem ini cukup layak di 

operasikan oleh pihak studi kasus.  

3. Sistem ini dapat mengolah dan memberi informasi yang jelas baik mengenai 

persediaan maupun penjualannya. Tingkat efektivitas kinerja pegawai cukup 

terbantu dengan adanya sistem ini. Namun, pegawai hanya butuh waktu untuk 

beradaptasi terhadap proses perpindahan dari proses manual ke komputerisasi. 

Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan sistem ini adalah : 

1. Sistem dapat dikembang dengan menambah fitur scan barcode  agar 

mempermudah dalam mencatat transaksi  

2. Selain itu diharapkan perkembangan sistem ini selanjutnya sudah mengikuti 

perkembangan sekarang menggunakan framework dan mobile. 
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Abstract 

The Higher Education Performance Report (LKPT) is one of the fields used in the application for college 

accreditation. Filling in LKPT using the excel application. The purpose of this study is to build an 

integrated web-based application for the LKPT Student Academic Section database system using DBLC. 

The method used in this research is to design a database systematically and in detail, namely database 

planning, system definition, requirements collection and analysis, and database design (conceptual 

database design, logical database design, physical database design). The result of this research is an 

integrated database design that can be used by all related units in filling out the LKPT. Replenishment can 

be done in an indefinite period. This means that each unit can store data periodically. With this system, it 

is easier for the Quality department to control the inputted data. 

 

Keywords: Student Academics, Accreditation, Database, DBLC, LKPT, 

 

Abstrak  

 

Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) adalah salah satu formulir isian yang digunakan dalam 

pengajuan Akreditasi perguruan tinggi. Pengisian LKPT menggunakan aplikasi excle. Tujuan penelitian 

ini membangun aplikasi Sistem database LKPT Bagian Akademik Mahasiswa terpadu berbasis web 

menggunakan DBLC. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  adalaah melakukan perancangan 

database secara sistematis dan terperinci yaitu database planning, system definition, requirements 

collection and analysis, dan database design (conceptual database design, logical database design, 

physical database design). Hasil dari penelitian ini berupa perancangan database terpadu yang dapat 

digunakan oleh semua unit yang terkait dalam pengisian LKPT. Pengisian dapat dilakukan pada periode 

yang tidak ditentukan. Artinya setiap unit dapat menyimpan data secara berkala. Dengan sistem ini 

memudahkan bagian Mutu dalam mengontrol data yang diinputkan. 

Kata Kunci:,Kemahasiswaan, Akreditasi, Database, DBLC, LKPT,   
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PENDAHULUAN 

  Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu perguruan tinggi atau 

program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan 

kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga 

akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggiatau Program Studi yang bersangkutan. 

Salah satu dokumen yang harus dipersiapkan perguruan tinggi dalam pengusulan 

akreditasi adalah laporan kinerja perguruan tinggi. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi 

(LKPT) adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja perguruan 

tinggi yang diukur dalam proses akreditasi. (BAN-PT, 2019), (Melany, dkk 2020). 

  Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi vokasi memiliki 17 

Program Studi (Prodi), secara berkala melakukan pengumpulan data untuk dokumen 

LKPT, untuk kepentingan persiapan akreditasi. Terdapat 36 tabel isian pada LKPT yang 

sumber datanya diperoleh dari unit-unit terkait penyelenggara tri darma perguruan 

tinggi dan unit penunjang lainnya. Dalam prosesnya data yang dibutuhkan dikumpulkan 

dari unit-unit terkait, kemudian diolah menggunakan aplikasi excel oleh tim penyusun 

LKPT sesuai dengan format dan kriteria pada instrumen dan pedoman LKPT. 

  Dalam perjalanannya proses pengumpulan dan pengolahan data mengalami 

beberapa hambatan, diantara penyebabnya adalah belum terintegrasinya informasi data, 

penyimpanan  dan pengolahan data, kelalaian dalam melaporkan data secara berkala, 

dan adanya peralihan atau pergantian tenaga administrasi yang mengolah data dari unit-

unit yang ada, sehingga mengakibatkan adanya data yang tidak singkron antara data 

pada perguruan tinggi dengan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-

DIKTI). 

  Untuk mengatasi permasalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data 

tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan agar kelengkapan data LKPT dapat 

berlangsung efektif dan efisien dan dapat dievaluasi secara berkala oleh perguruan 

tinggi. Untuk itu penelitian ini akan membuat sistem database laporan kinerja bagian 

Kemahasiswaan menggunakan Database System  Life Cycle (DBLC), guna melakukan 

evaluasi secara berkala dan dalam mempersiapkan akreditasi perguruan tinggi.  
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METODE PENELITIAN 

  Metode DBLC merupakan metode yang menjelaskan mengenai siklus hidup dari 

basis data. Siklus yang terjadi pada DBLC akan terus kembali ketitik awal oleh karena 

basis data mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Proses utama 

dalam mendesain basis data terbagi dalam 3 tahapan, yaitu perancangan basis data 

konseptual (conceptual scheme design), perancangan logikal (logical design), dan 

perancangan fisikal (phisycal design) (Wibagso & Lia, 2020).  

Tahapan dalam merancang sebuah sistem database atau disebut database system 

development life cycle sebagai berikut (Connolly & Begg). 

 

 

Gambar 1 Database System Development Life Cycle 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. System Definition 

Melakukan analisa data dimulai dengan melakukan pengumpulan data. Survey dan 

wawancara dilakukan pada bagian  Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (P4MP), dan bagian BAAK. Hasil dari pengumpulan data yang 

dilakukan maka didapatkan data-data yang diperlukan yaitu data Akademik Mahasiswa 

seperti tabel 1. 
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Tabel 1 

Pendefenisian Pengguna Akademik Mahasiswa 

No Aktor Aktivitas 

1 Staf BAAK Mengelola data akademik meliputi, data mahasiswa, nilai, 

lama studi, prestasi mahasiswa 

2 Staf P4MP mengelola aplikasi  

3 KaProdi/Kajur Penerima informasi yang berkitan dengan mahasiswa 

4 Wadir 2/3 Puncuk pimpinan sebagai pembua keputusan 

2. Requirement Collection dan Analysis 

Ada beberapa analisis kebutuhan yang didapatkan melalui pengamatan sistem ini, yaitu: 

a. Analisis Kebutuhan Informasi 

Staff BAAK menghadapi beberapa kesulitan dalam memantau dan mengumpulkan 

semua aktififitas yang berhubungan dengan laporan kinerja mahasiswa, oleh karena itu 

diperlukan Database yang digunakan untuk menyimpan serta terkoneksi langsung pada 

data akademik mahasiswa. 

b. Analisis Kebutuhan Penyimpana Data 

Berdasarkan masalah yang masih dihadapi pihak BAAK, maka pengelola membutuhkan 

aplikasi Database untuk membantu pihak BAAK dalam menyimpan laporan kinerja 

mahasiswa dan berfungsi mengintegrasikan semua data yang terkait serta semua aktor 

yang terhubung dengan aktifitas pelaporan kinerja mahasiswa. 

c. Analisis Kebutuhan Teknologi 

Untuk menghubungkan semua aktor yang mempunyai peran dalam sistem ini, maka 

diperlukan teknologi yang mengintegrasikan laporan kinerja tersebut agar memberi 

kemudahan kepada pihak P4MP dan Wadir 2/3 serta Kaprodi/KaJur dalam memantau 

aktifitas mahasiswa yang diinginkan. 

3. Application Design 

a. Conceptual schema design 

Identifikasi identitas  
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Tujuan identifikasi identitas adalah untuk mengetahui daftar aktivitas pengguna yang 

akan digunakan untuk mengetahui tipe entitas seperti tabel 2 (Simarmata, 2010), 

(Fathansyah, 2018). 

Tabel 2 

Identifikasi identitas Entitas 

Nama_Entitas Deskripsi Kegiatan 

Mahasiswa Menggambarkan data 

mahasiswa 

Semua data yang di kelola oleh 

BAAK 

Kredit_mata_kulia

h 

Menggambarkan data 

matakuliah di suatu prodi 

Semua identitas matakuliah di 

setiap prodi 

Dosen Menggambarkan data yang 

dosen  

Setiap data dosen ditiap prodi 

Seleksi_mahasisw

a_baru 

Menggambarkan data calon 

mahasiswa baru yang 

mendaftar 

Setiap calon mahasiswa baru yang 

melakukan pendaftaran 

Mahasiswa_asing Menggambarkan data calon 

mahasiswa asing yang 

mendaftar 

Setiap calon mahasiswa baru yang 

melakukan pendaftaran 

Prodi Menggambarkan data prodi 

yang berada di jurusan 

Setiap data prodi yang berada 

dijurusan 

Jurusan Menggambarkan data 

jurusan 

Setiap data jurusan yang ada 

Waktu_tunggu_lul

usan 

Menggambarkan data waktu 

tunggu lulusan 

Setiap data lulusan yang 

memperoleh pekerjaan pertama 

kali 

Identifikasi relational 

Tujuan identifikasi relational untuk menentukan hubungan antar entitas yang sudah 

didapatkan sebelumnya dari proses indetifikasi. Notasi *…1 merupakan tipe relasi satu 

ke banyak yang terlihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Identifikasi relational 

Nama_Entitas Tipe Relasi Nama Entitas Deskripsi 

Mahasiswa *...1 Prodi Banyak  mahasiswa bisa 

berada di satu prodi 

 *...1 Waktu_tunggu_lulus

an 

Banyak mahasiswa bisa 

di waktu tunggu yang 

sama 

 *...* Prestasi_mahasiswa Banyak mahasiswa bisa 

memperoleh banyak 

prestasi 

Kredit_mata_ku

liah 

*...1 prodi Banyak kurikulum 

dimiliki oleh satu prodi 

Dosen *...1 prodi setiap prodi memiliki 

banyak dosen 

Seleksi_mahasis

wa_baru 

*...1 Prodi Banyak mahasiswa 

memilih satu prodi 

Mahasiswa_asin

g 

*...1 prodi Banyak mahasiswa 

memilih satu prodi 

Prodi *...1 Jurusan Banyak prodi berada di 

bawah satu jurusan 

b. Logical schema design 

Perancangan database logical dilakukan untuk mengidentifikasi attribut dengan 

memberikan kandidat key yang digunakan pada setiap entitas (Helias, dkk, 2020) 

Tabel 4 

Identifikasi Attribut Entitas 

No Nama 

Entitas 

Attribut Kandi

dat 

Key 

1 Mahasiswa Nim Nim 

  Nama_lengkap  

  Prodi_id  

  semester  

  Status 

mahasiswa 

 

  Tahun_masuk  

  Tahun_keluar  

  Ipk_lulusan  

2 Kredit_mat

a_kuliah 

Id_matakuliah Id_mat

akulia

h 
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  Nama_matakuli

ah 

 

  Jumlah_kredit_

matkul 

 

  Jenis_matkul  

3 Dosen NIP/NIK NIP/N

IK 

  Nama_dosen  

  Prodi_id  

  Jenjang_pendidi

kan 

 

  Sertifikasi  

4 Seleksi_ma

hasiswa_bar

u 

Jalur_masuk Jalur_

masuk,  

  Jurusan_id Jurusa

n_id,  

  Prodi_id prodi_i

d 

  Tahun_akademi

k 

 

  Jlh_calon_mhs  

    

No Nama 

Entitas 

Attribut Kandi

dat 

Key 

  Jlh_mhs_lulus  

  Jlh_mhd_daftar

_ulang 

 

5 Mahasiswa

_asing 

Id_pendaftaran Id_pen

daftara

n 
  Prodi_id 

  Tahun_akademi

k 

 

  jumlah  

6 Prodi Prodi_id Prodi_

id 

  Nama_prodi  

  Jurusan_id  

7 Jurusan Jurusan _id Jurusa

n _id 

  Nama_jurusan  

8 Waktu_tung

gu_lulusan 

Nim  

  Waktu_tunggu_l

ulusan 

 

9 Prestasi_ma

hasiswa 

Prestasi_id Prestas

i_id 

  Jenis_prestasi  

  Nama_kegiatan  

  Waktu_penyele

nggaraan 

 

  Tingkat  

  Prestasi  

10 Jalur_masu

k 

Id_jalur_masuk Id_jalu

r_mas

uk 

  Nama_jalur_ma

suk 
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c. Pyhsical schema design 

DBMS merupakan suatu kumpulan program yang memudahkan pengguna untuk 

membuat dan mengelola Database (Mardiono dkk. 2019). Pada tahap ini digunakan 

DBMS  (Database Management System) MySql untuk mengimplementasikan 

rancangan basis data logical ke bentuk fisik seperti tabel 5 sampai tabel 10 berikut ini: 

 

Tabel 5 

Tabel Mahasiswa 

 Tabel 6 

Tabel statistik_penerimaan_mhs_baru 

No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 

 No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 

1 Nim Varchar PK  1 Id_Jalur_masuk int  

2 Nama_lengka

p 

varchar   2 Jurusan_id int  

3 Prodi_id Int   3 Prodi_id int  

4 semester Int   4 Tahun_akademik year  

5 Status 

mahasiswa 

enum   5 Jlh_calon_mhs int  

6 Tahun_masuk year   6 Jlh_mhs_lulus int  

7 Tahun_keluar year   7 Jlh_mhd_daftar_ul

ang 

int  

8 Ipk_lulusan double       

         

Tabel 7 

Tabel Kurikulum 

 Tabel 8 

Tabel Prestasi 

No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 

 No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 
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1 Id_matakulia

h 

Int Id_mat

akuliah 

 1 Prestasi_id int  

2 Nama_matak

uliah 

Varchar    2 Jenis_prestasi Jenis_p

restasi 

 

3 Jumlah_kredi

t_matkul 

Int   3 Nama_kegiatan varchar  

4 Jenis_matkul Matkul_t

ype 

  4 Waktu_penyeleng

garaan 

year  

     5 Tingkat varchar  

     6 Prestasi varchar  

         

Tabel 9 

Tabel waktu_tunggu_lulusan 

 Tabel 10 

Tabel Prodi 

No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 

 No Nama Field Tipe 

Data 

Ketera

ngan 

1 Nim int   1 Prodi_id  int  

2 Waktu_tungg

u_lulusan 

year   2 Nama_prodi varchar  

4. Implementation 

Dari semua tahapan yang sudah dilakukan yang dimulai dari tahap desain fisik database 

maka basis data sudah dapat direalisasikan ke dalam DBMS MySql melalui tool 

phpMyAdmin, maka terdapat beberapa tahapan dalam basis data ini, yaitu: 

a. Mendesain tabel dengan cara memilih field utama atau primary key yang 

ditunjukkan oleh gambar  2 sampai 5 berikut : 
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Gambar 2 Tabel Dosen Gambar 3 Tabel waktu_tunggu _lulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 tabel mahasiswa Gambar 5 tabel Statistik_penerimaan_mhs 

 

5. Data Convertion 

 

Gambar 10 Entity Relationship Diagram 

Perancangan konseptual meliputi identifikasi tipe-tipe entitas utama dan identifikasi 

relasi sesuai kebutuhan informasi pada LKPT. Berdasarkan analisis spesifikasi 

kebutuhan tersebut, ditentukan sebanyak 9 entitas yang terlibat dalam ruang lingkup 

sistem LKPT. 
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6. Testing 

Melakukan pengujian input data dengan cara menggunakan query dan form yang ada 

pada phpMyAdmin terlihat seperti gambar 11 berikut: 

 

Gambar 11 Input data mengguanakan Query 

SIMPULAN  

  Berdasarkan perancangan database yang dilakukan penelitian ini menghasilkan 

perancangan model database relational untuk laporan kinerja kemahasiswaan yang 

nantinya dapat digunakan untuk laporan kinerja perguruan tinggi. Metode DBLC ini 

dapat merancang database secara terurut dan Database yang dihasilkan menggambarkan 

database yang terperinci. Perancangan database ini dapat di kembangkan untuk bagian 

Keuangan, Kepegawaian, dan P3M. 
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SISTEM INFORMASI GEREJA BERBASIS WEBSITE DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE INCREMENTAL (STUDI KASUS : GKPA 

SIMPANG BARU PANAM) 
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Abstract 

GKPA Simpang Baru Panam is a place of worship for Christians who have some problems 

with storing church data and disseminating church information to the congregation. This 

church still uses paper media for church registration and data storage. So there is often loss 

of data and friends who want to get information. The purpose of this research is to design a 

website-based Church Information System that uses an incremental method which can 

assist church administrators in processing data and can provide information about the 

church to the congregation. Based on the User Acceptance Test, which got 39 test items 

went well and the Black Box Testing test got 19 test items went well. And based on the 

Usability Testing test, the aspect with the highest value is the efficiency aspect of 88,88% 

and the aspect of the highest value is the satisfaction of the aspect of 84.44% so that it can 

guarantee that this system can display information as expected and the system can be used 

easily and comfortably. 

Keywords: Sistem Informasi Gereja, Codeigniter, Metode Incremental, User Acceptance 

Test, Usability Testing 

Abstrak  

GKPA Simpang Baru Panam merupakan salah satu tempat ibadah umat kristen yang 

dimana memiliki beberapa permasalahan pada penyimpanan data gereja dan penyebaran 

informasi gereja kepada jemaat. Gereja ini masih menggunakan media kertas untuk 

pendaftaran dan penyimpanan data gereja. Sehingga kerap terjadi adanya kehilangan data 

dan jemaat kesusahan dalam memperoleh informasi. Tujuan penilitian ini adalah 

merancang Sistem Informasi Gereja berbasis website yang menggunakan metode 

incremental yang dimana dapat membantu pengurus gereja dalam mengolah data gereja dan 

dapat memberikan informasi tentang gereja kepada jemaat. Berdasarkan pengujian User 

Acceptance Test yang mendapatkan 39 butir uji berjalan dengan baik dan pengujian Black 

Box Testing mendapatkan 19 butir uji berjalan dengan baik. Dan berdasarkan pengujian 

Usability Testing menghasilkan aspek dengan nilai tertinggi yaitu aspek efficiency sebesar 

88,88 % dan aspek nilai tertinggi ke dua adalah aspek satisfaction sebesar 84,44 % 

sehingga dapat disimpulkan sistem ini dapat menampilkan informasi sesuai yang 

diharapkan dan sistem dapat digunakan dengan mudah dan nyaman.  

Kata Kunci: Sistem Informasi Gereja, Codeigniter, Metode Incremental, User Acceptance 

Test, Usability Testing 

mailto:1duma17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:2satria@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Suatu organisasi memiliki struktur organisasi dan mempunyai kegiatan yang cukup 

banyak sehingga pengelolaan data sangat penting untuk memperoleh informasi yang 

akurat. Contohnya pada Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) merupakan salah 

satu organisasi keagamaan yang memiliki data yang cukup banyak seperti data jemaat, 

data peminjaman gereja atau aula gereja serta informasi tentang gereja yang dapat 

diketahui oleh jemaat agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Gereja Kristen Protestan Angkola Simpang Baru 

Panam adalah tidak memiliki pengolahan data gereja yang baik dan kurangnya 

pelayanan informasi tentang gereja yang didapat oleh jemaat. Gereja masih melakukan 

pendataan secara manual oleh pengurus gereja dengan mengisi tabel yang telah 

disediakan dalam buku dan disimpan juga pada Microsoft Excel. Sedangkan dalam 

pelayanan informasi, gereja masih memiliki kekurang dalam menyampaian informasi 

tentang gereja sehingga dapat membuat kesalahpahaman informasi yang didapat oleh 

jemaat.  

Dari permasalahan yang diatas GKPA Simpang Baru Panam memerlukan sebuah 

sistem informasi gereja yang berfungsi dapat membantu pengurus gereja dalam 

mengolah data gereja menjadi lebih baik lagi, dapat menambah jumlah jemaat yang ada 

digereja dan dapat menambahkan jumlah pemasukkan dana gereja seperti: pendataan 

jemaat, peminjaman gedung atau aula gereja, pencarian informasi gereja oleh jemaat 

dapat dilakukan dengan mudah seperti berita kegiatan, tata ibadah gereja, warta jemaat 

gereja yang dapat dilakukan dengan mudah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

Gereja Kristen Protestan Angkola Simpang Baru Panam. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu bagaimana membangun sistem informasi gereja berbasis website 

yang dapat mempermudah pengurus gereja dalam mengolah data gereja, dapat 

memberikan informasi gereja kepada jemaat dengan menggunakan metode incremental. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi gereja berbasis 

website yang menggunakan metode incremental yang dimana dapat membantu 
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pengurus gereja dalam mengolah data gereja dan dapat memberikan informasi tentang 

gereja kepada jemaat.  

METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan untuk memahami dan mengumpulkan data 

referensi dari artikel, paper, jurnal, wawancara, makalah maupun situs internet 

yang mendukung proyek akhir. Pembelajaran dilakukan meliputi materi 

mengenai sistem, Incremental, CodeIgniter, MySQL. Penelitian terdahulu 

dalam proyek akhir ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

(Andriani, 2018) yang melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi 

“Bantara” Untuk Pengenalan Baju Adat Nusantara Dengan Metode 

Incremental. Penelitian selanjutnya adalah (Hardinata, 2019) yang melakukan 

Rancang Bangun Sistem Informasi Gereja menggunakan Metodologi 

Framework ForThe Application Of System Thinking (FAST) (Studi kasus: 

Gereja HKBP Simpang Padang Duri). Penelitian selanjutnya adalah 

(Hutabarat, 2018) yang melakukan penelitian Sistem Informasi Jemaat Pada 

Gereja Methodist Indonesia Moria Jambi Berbasis Web. Penelitian 

selanjutnya adalah (Salam, 2018) yaitu Pengembangan Sistem Informasi 

Meeting Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter. Penelitian 

selanjutnya adalah (Sherly, 2017) yaitu yaitu Implementasi Sistem Informasi 

Berbasis Web (Studi Kasus: Gereja GKE Sion Palangkaraya). Penelitian 

selanjutnya adalah (Achmad Solichin) dengan judul buku Pemrograman Web 

dengan PHP dan MySQL. Penelitian Selanjutnya adalah (Febiharsa, 2018) 

yaitu Uji Fungsionalitas (Blackbox Testing) Sistem Informasi Lembaga 

Sertifikasi Profesi (SILSP) Batik Dengan AppPerfec Web Test dan Uji 

Pengguna. Penelitian selanjutnya adalah (Irviani, 2017) yaitu dari buku 

Pengantar Sistem Informasi. Penelitian selanjutnya adalah (Novita, 2019) 

yaitu Sistem Informasi Laporan Kerja Pegawai Politeknik Caltex Riau. 

Penelitian selanjutnya adalah (Adrian, 2017) yaitu Sistem Informasi 

Penjadwalan Dokter Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework 
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CodeIgniter (Studi Kasus: Rumah Sakit Yukum Medical Centre). Penelitian 

terakhir oleh (Hasugian, 2018) yang melakukan penelitian Sistem Informasi 

Gereja HKBP Tanjung Balai Karimun. 
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Wawancara 

Wawancara dengan cara melakukan wawancara dengan sekretaris gereja 

untuk mengetahui informasi, menentukan atau menganalisis kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembuatan sistem. 

2. Perencanaan Sistem 

Perencanaan dilakukan dengan membuat use case diagram, use case 

skenario, menganalisa data dan membuat skema database dan merancang user 

interface sebelum ke tahap pengkodean. Metode penelitian yang dipakai 

dalam pembuatan proyek akhir ini adalah metode incremental. Metode 

pengembangan incremental merupakan kombinasi dari proses linie System 

Development Life Cycle (SDLC) dan proses pengulangan. SDLC terdiri atas 

lima tahap yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan 

implementasi. Hasil dari setiap pengulangan akan dievaluasi pada fase 

deployment dan diperbaiki pada increment berikutnya. Dalam perancangan 

metode incremental ini terdapat 6 tahap yaitu: Incremental 1 – Halaman 

Login,logout dan Kelola jemaat, Incremental 2 – Halaman kelola peminjaman 

Gedung atau aula gereja, Incremental 3 – Halaman kelola informasi gereja, 

Incremental 4 – Halaman Dashboard jumlah pertambahan jemaat gereja dan 

notif ulang tahun jemaat dalam kurun 1 minggu, Incremental 5 – Halaman 

website Sistem Informasi gereja untuk jemaat, Incremental 6 – Halaman 

website informasi peminjaman gedung atau aula gereja. 

3. Implementasi 

Sistem dibangun Codeigniter yang merupakan framework PHP yang 

dimana sebagai website admin (Pengurus gereja) dan jemaat. Database 

menggunakan MySQL 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem menggunakan metode pengujian Black-Box testing, 

Usability Testing untuk mengukur masing-masing aspek yaitu learnability, 

efficiency, memorability, errors, dan satisfaction dan User Acceptance Test 

(UAT). 
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5. Analisa dan Evaluasi 

Hasil pengujian ini kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk menilai 

keberhasilan dari sistem yang dibangun.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian yang tergambar sebagai berikut: 

7. Analisa sistem yang berjalan 

Menganalisa bisnis yang sedang berjalan merupakan salah satu tahap dalam 

menganalisa kebutuhan sistem yang akan dirancang. Prosedur bisnis dalam 

GKPA Simpang Baru Panam adalah sebagai berikut: 

h. Jika ada jemaat baru, jemaat baru mendatangi pengurus gereja dan meminta 

formulir jemaat baru. Sesudah mengisi formulir tersebut, jemaat memberikan 

formulir tersebut kepengurus gereja dan menyelesaikan adminstrasi lainnya. 

i. Pengurus gereja menerima formulir tersebut dan mecatat data-data jemaat 

baru di MS. Excel dan buku data jemaat  

j. Setiap minggu pengurus gereja menulis warta jemaat di buku warta dan 

menulis tata ibadah di form yang telah ada. Untuk pemberitahuan ada jemaat 

yang berulang tahun, pengurus gereja melihat data-data jemaat yang 

berulang tahun di MS.Excel dan Jika ada jemaat yang ingin meminjam 

Gedung atau aula gereja, jemaat mendatangi pengurus gereja untuk meminta 

persetujuan 

k. Pengurus gereja membacakan warta jemaat gereja dan segala informasinya 

tiap miggu setiap ibadah di depan jemaat 

8. Analisa Kelemahan Sistem yang berjalan 

Ada beberapa kekurangan pada sistem bisnis yang sedang berjalan, yaitu sebagai 

berikut: 

d. Pendaataan jemaat masih menggunakan di buku dan MS. Excel 

e. Kurangnya pelanyanan informasi dalam menyampaian informasi tentang 

gereja dan Adanya resiko kehilangan data-data jemaat gereja yang telah 

disimpan di MS. Excel atau pun di buku  
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9. Analisa Sistem Susulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dibutuhkan suatu sistem 

informasi gereja yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Sistem informasi 

gereja dibangun menggunakan framework Codeigniter dan database yang 

digunakan MySQL dengan tujuan antara lain: 

c. Mempermudah pengurus gereja dalam mengelolah data-data gereja 

d. Sistem ini akan menampilkan jemaat yang berulang tahun dalam kurun satu 

minggu. 

e. Jemaat dapat mendownload warta jemaat dan tata ibadah  

f. Jemaat dapat dengan mudah melihat informasi yang ada di gerejadan Jemaat 

dapat melakukan peminjaman Gedung atau aula gereja 

10. Penggambaran ULM sistem  

b. Use Case Diagram 

Berikut ini adalah gambar Use Case Diagram: 

 

Gambar 66 Use Case Diagram 

11. Perancangan Antar Muka 

g. Implementasi Increment 1 

Pada increment 1 dilakukan pembuatan login, logout dan Kelola jemaat yang 

dikelola oleh pengurus gereja. Berikut ini implementasi sistem pada 

increment 1 
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           Gambar 67 Login                           Gambar 68 Kelola Data Jemaat 

h. Implementasi Increment 2 

Pada increment 2 dilakukan pembuatan halaman Kelola peminjaman Gedung 

atau aula gereja yang dikelola oleh pengurus gereja. Berikut ini 

implementasi sistem pada increment 2. 

 

Gambar 69 Kelola peminjaman Gedung atau aula gereja 

i. Implementasi Increment 3 

Pada increment 3 dilakukan pembuatan halaman Kelola informasi gereja 

berupa warta jemaat, tata ibadah, berita dan user yang menggunakan sistem 

pengurus gereja. Berikut ini implementasi sistem pada increment 3. 

  

          Gambar 70 Kelola warta jemaat     Gambar 71 Kelola Tata Ibadah 

j. Implementasi Increment 4 
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Pada increment 4 dilakukan pembuatan halaman website informasi gereja 

yang digunakan oleh jemaat. Tampilan sistem ini berupa menu home, menu 

profile GKPA, menu warta jemaat, menu tata ibadah dan menu informasi 

gereja Berikut ini implementasi sistem pada increment 4. 

 

Gambar 72 Halaman website informasi gereja 

k. Implementasi Increment 5 

Pada increment 5 dilakukan pembuatan halaman website informasi 

peminjaman Gedung atau aula gereja yang digunakan oleh jemaat.  

 

Gambar 73 Halaman menu informasi 

l. Implementasi Increment 6 

Dihalaman dashboard ini terdapat informasi jumlah data dan jemaat yang 

berulang tahun dalam kurun 1 minggu. 
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                Gambar 74 Dashboard          Gambar 75 Tampilan jemaat yang 

berulang tahun 

12. Pengujian 

c. Pengujian User Acceptance Test 

Pengujian User Acceptance Test dilakukan oleh pengurus gereja GKPA 

Simpang Baru Panam. Pengujian ini dilakukan sebanyak 1 kali pada tanggal 

4 Agustus 2021 dengan total fungsi butir uji sebanyak 39 buah. Terdapat 2 

pilihan jawaban pada saat melakukan User Acceptance Test, yaitu Ya dan 

Tidak. Dari 39 butir uji, seluruhnya mendapatkan jawaban Ya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsional sistem dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

d. Pengujian Black Box Testing 

Pengujian Black Box Testing dilakukan oleh pengurus gereja. Pengujian ini 

dilakukan sebanyak 1 kali dengan total fungsi butir uji sebanyak 19 buah. 

Terdapat 2 pilihan jawaban pada saat melakukan Black Box Testing, yaitu Ya 

dan Tidak. Dari 19 butir uji, seluruhnya mendapatkan jawaban Ya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsional sistem dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

e. Pengujian Usability Testing 

Pengujian Usability Testing dilakukan oleh pengguna yaitu jemaat. Yang 

dimana dilakukan dengan cara melakukan survey dengan metode kuisioner. 

Dalam pengujian usability tedapat 6 responden dengan aspek pertanyaan 

yang berbeda-beda yaitu aspek learnability, efficiency, satisfaction, 

memorability dan errors.  

Tabel  1 Hasil Keseluruhan dari Masing-Masing Aspek Penilaian 

Aspek Penilaian Rata-rata Persentase (%) 

Aspek Learnability 83,33 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

644 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

Aspek Efficiency 88,88 

Aspek Memorability 83,33 

Aspek Errors 76,66 

Aspek Satisfaction 84,44 

 

Berdasarkan hasil pengujian Usability Testing ini menghasilkan aspek 

dengan nilai tertinggi yaitu aspek efficiency sebesar 88,88 %  sehingga dapat 

diartikan bahwa sistem informasi gereja dapat memberikan infromasi kepada 

jemaat dan aspek nilai tertinggi ke dua adalah aspek satisfaction sebesar 

84,44 % yang diartikan bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan 

nyaman oleh pengguna. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan implemtasi berdasarkan perancangan sistem informasi gereja, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

3. Sistem informasi gereja ini berhasil dibangun dengan baik dan dengan 

menggunakan metode incremental yang terdapat 6 tahap increment. 

4. Berdasarkan User Acceptance Test (UAT) dan Black Box Testing, system 

informasi gereja memiliki fungsionalitas yang dapat berjalan dengan baik 

sehingga dapat diterima oleh pengguna, baik dari sisi pengurus gereja maupun 

jemaat. Sedangkan hasil Usability Testing, aspek efficiency memiliki nilai aspek 

yang tertinggi dengan nilai 88,88 % sehingga dapat disimpulkan sistem dapat 

menampilkan informasi gereja sesuai yang diharapkan pengguna dan aspek 

satisfaction memiliki nilai aspek yang tertinggi kedua dengan nilai 84,44 % yang 

dimana dilihat dari aspek ini, sistem dapat digunakan dengan mudah dan nyaman. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

menambahkan fitur-fitur lainnya seperti pengelolahan data keuangan gereja agar dapat 

membantu pengurus gereja dalam mengelola data keuangan gereja.  
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Abstract 

Documents are important in a company because they store various information. Likewise 

with PT Gapura Indoparamula which is engaged in construction services. The company 

validates the tender document, namely BQ (Bill of Quantity) through the approval or 

signature of the Site Manager. However, the problem is when the Site Manager and 

Supervisor are in the field to control the ongoing work, where the Supervisor must come to 

the company office to check the documents and then deliver them to the Site Manager for 

validation and this takes quite a long time. So that an e-document application is needed to 

overcome the problem of validating the tender document. The method used in this research 

is the waterfall model. Based on the results obtained, it can be concluded that the e-

document application at PT Gapura Indoparamula can be used to validate tender documents 

starting from creating, uploading, checking, correcting, validating and rejecting BQ (bill of 

quantity). 

Keywords: e-document, construction, validation, tender, BQ (Bill of Quantity). 

Abstrak 

Dokumen  merupakan hal penting dalam suatu  perusahaan  karena menyimpan berbagai 

informasi. Begitu pula dengan PT Gapura Indoparamula yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi. Perusahaan melakukan validasi dokumen  tender yaitu BQ (Bill of Quantity) 

melalui  persetujuan atau tanda tangan Site Manager. Namun  kendalanya adalah ketika Site 

Manager dan Supervisor berada di lapangan untuk mengontrol pekerjaan yang sedang 

berjalan, dimana Supervisor harus datang ke kantor perusahaan untuk memeriksa dokumen 

kemudian mengantarkannya kepada Site Manager untuk divalidasi dan hal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dibutuhkan aplikasi e-document untuk 

mengatasi masalah validasi dokumen tender tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah waterfall model. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi e-document pada PT Gapura Indoparamula dapat digunakan untuk 

melakukan validasi dokumen tender dimulai dari membuat, mengunggah, memeriksa, 

memperbaiki, mengesahkan dan menolak BQ (bill of quantity). 

 

Kata Kunci: e-document,  konstruksi, validasi, tender, BQ (Bill of Quantity). 
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PENDAHULUAN 

Dokumen merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau instansi karena 

menyimpan berbagai informasi baik yang bersifat umum atau rahasia. Dokumen tender 

adalah seperangkat dokumen yang berisi informasi dan petunjuk tentang ketentuan atau 

peraturan dalam penyelenggaraan pelelangan supaya para pihak yang terkait saling 

mengetahui, memahami dan mematuhi pelaksanaan tender dengan baik, serta 

mengetahui hak atau kewajiban dalam pelaksanaan kontrak serta menjadi dasar hukum 

yang mengikat para pihak dalam rangka pelaksanaan tender (antara penyedia jasa dan 

pengguna jasa telah sepakat pada waktu pemberian penjelasan dokumen tender). 

PT Gapura Indoparamula adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi khususnya pada pembangunan konstruksi industri. Ketika diadakan survei 

dalam bentuk kuisioner maka didapatkan informasi yakni perusahaan melakukan 

validasi dokumen tender yaitu BQ (Bill of Quantity) melalui persetujuan atau tanda 

tangan Site Manager. Dimulai dari pembuatan BQ oleh Quantity Surveyor kemudian 

diperiksa oleh Supervisor selanjutnya di validasi oleh Site Manager. Namun kendalanya 

adalah ketika Site Manager dan Supervisor berada diluar perusahaan atau berada di 

lapangan untuk mengontrol pekerjaan yang sedang berjalan. Dimana Supervisor harus 

datang ke kantor perusahaan untuk memeriksa dokumen kemudian mengantarkannya 

kepada Site Manager untuk divalidasi. Setiap dokumen tender juga dilengkapi dengan 

laporan pembuatan BQ, telah diperiksa dan disetujui oleh Staff yang berwenang. Hal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi bila dokumen tender tersebut harus 

direvisi. Akibatnya, perusahaan sering mengirim dokumen tender kepada klien atau 

pengguna jasa pada batas waktu terakhir dan juga tidak dapat mengikuti tender cepat. 

E-document adalah sebuah dokumen elektronik yang dapat diakses menggunakan 

komputer atau HP (handphone) tanpa memerlukan kertas serta dapat dibagikan dengan 

cepat hanya dalam hitungan menit. Sehingga dibutuhkan aplikasi E-document berbasis 

web yang dapat digunakan oleh Quantity  Surveyor, Supervisor dan Site Manager untuk 

melakukan validasi dokumen tender dengan cepat. 
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Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah  adalah bagaimana cara membuat aplikasi e-document pada PT Gapura 

Indoparamula. Dan tujuan adalah membuat aplikasi e-document pada PT Gapura 

Indoparamula. Yang mana aplikasi dapat digunakan untuk melakukan validasi dokumen 

tender. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah metode waterfall model. 

Waterfall model (model air terjun) adalah suatu metode pengembangan klasik yang 

digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode 

pengembangan linier dan berurutan.Rizky (2011:61), waterfall model sebagai salah satu 

teori dasar dan seakan wajib dipelajari dalam konteks sikhlus hidup perangkat lunak, 

merupakan sebuah sikhlus hidup yang terdiri dari mulai fase hidup perangkat lunak 

sebelum terjadi hingga pascaproduksi. 

 

Gambar 1. Metode waterfall 

Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa metode waterfall dimulai dari : 

1. Komunikasi (Communication) 

Merupakan tahap pertama dimana dilakukan inisialisasi kemudian mencari dan 

menggali informasi mengenai permasalahan dokumen tender dan alur validasi yang 

diterapkan dalam perusahaan. Mengumpulkan data-data serta peran dan pihak terkait 

yang melakukan validasi dokumen tender. Kemudian menganalisis kebutuhan yang 

akan digunakan sebagai dasar perancangan. 

2. Perencanaan (Planning) 

Tahap kedua menentukan estimasi waktu dan jadwal pembuatan aplikasi. 
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Perencanaan dilakukan agar pembuatan aplikasi dapat selesai tepat waktu. 

3. Model (Modeling) 

Membuat desain program dengan cara menggunakan pemodelan diagram use case, 

diagram hubungan entitas (entity relationship diagram), diagram urutan (seuence 

diagram) dan diagram kelas (class diagram). Proses ini berfokus pada pembangunan 

struktur data, perancangan interface hingga perancangan fungsional dan non 

fungsional yang menjelaskan rancangan awal hingga akhir aplikasi.  

4. Konstruksi (Construction) 

Menuliskan kode program. Langkah ini dilakukan untuk mengubah  rancangan 

desain program yang berbentuk diagram alir data ke dalam bahasa pemrograman 

yang dapat dimengerti oleh komputer. Menggunakan bahasa pemrograman PHP 

(Hypertext Preprocessor) dan MySQL sebagai database management system. 

Kemudian pengujian program, setelah selesai menuliskan kode program maka 

langkah selanjutnya adalah menguji dan memastikan aplikasi berjalan dan bekerja 

sesuai dengan tujuan semula. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi 

berjalan dengan baik atau tidak seperti membuat, mengunggah, memperbaiki, 

mengesahkan dan menolak bill of quantity. 

5. Penerapan (Implementation) 

 program dan pemeliharaan. Pada tahap akhir pengguna dapat menggunakan dan 

menjalankan aplikasi. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh pengembang untuk 

memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada langkah sebelumnya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Halaman login quantity surveyor dengan menggunakan username dan password 

seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Halaman Login Quantity Surveyor 

 

Halaman quantity surveyor untuk membuat bill of quantity. Data-data yang diisi 

pada halaman untuk membuat bill of quantity adalah tanggal masuk, kode dokumen, 

nomor urut, nomor dokumen, tanggal dokumen, pengirim, kepada, perihal, file dan 

operator seperti pada gambar 3. 

 

 Gambar 3. Halaman Quantity Surveyor Membuat Bill Of Quantity 

 

Halaman supervisor memeriksa bill of quantity. Di halaman tersebut terdapat data 

dokumen keluar yang menampilkan no urut, tanggal masuk, kode dokumen, tanggal 

dokumen, pengirim, nomor dokumen, kepada, perihal dan aksi seperti pada gambar 4. 
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Gambar 4. Supervisor memeriksa bill of quantity 

 

Halaman yang menampilkan bahwa site manager telah mengesahkan bill of 

quantity seperti pada gambar 5.  

 

Gambar 5. Halaman Site Manager mengesahkan Bill of Quantity 

Halaman status bill of quantity. Di halaman tersebut terdapat data dokumen keluar 

yang menampilkan no urut, tanggal masuk, kode dokumen, tanggal dokumen, pengirim, 

nomor dokumen, kepada, perihal dan aksi seperti pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Status Bill of Quantity 
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Pengujian yang dilakukan pada aplikasi seperti pada tabel 1. Dilakukan pengujian 

pada use case login quantity surveyor, membuat bill of quantity, memperbaiki bill of 

quantity dan mengesahkan bill of quantity. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Admin 

N

o 

Use 

Case 

Fungsi Skenario Data Uji Target Pengu

jian 

1 Login 

quantity 

surveyo

r 

Otentikasi 

 

-

Memasukk

an 

username 

dan 

password 

-Menekan 

tombol 

login 

 

-Data benar: 

Username dan 

password 

terdaftar 

 

-Data salah : 

Username dan 

password tidak 

terdaftar 

-Quantity 

surveyor berhasil 

masuk 

 

 

-Quantity 

surveyor tidak 

berhasil masuk 

Ya 

2 Membu

at bill of 

quantity 

 

Quantity 

Surveyor  

membuat 

bill of 

quantity 

 

-Quantity 

Surveyor 

meng-klik 

dokumen 

keluar 

-Aplikasi 

menampilk

an halaman 

dokumen 

keluar 

-Quantity 

Surveyor  

meng-klik 

tambah 

dokumen 

-Quantity 

Surveyor 

mengisi 

tanggal 

masuk, 

kode 

-Data benar : 

QS mengisi 

semua data  

dalam form 

tambah 

dokumen 

 

-Data salah : 

QS tidak 

mengisi semua 

data  dalam form 

tambah 

dokumen 

QS berhasil 

menambah 

data 

dokumen 

 

 

- QS  tidak 

berhasil 

menambah 

data 

dokumen 

 

Ya 
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dokume, no 

urut, no 

dokume,  

tanggal 

dokumen, 

pengirim, 

kepada, 

perihal, 

file. 

 

3 Memeri

ksa bill 

of 

quantity 

Supervisor 

memeriksa 

bill of 

quantity 

-Supervisor 

meng-klik 

dokumen 

masuk 

-Aplikasi 

menampilk

an halaman 

dokumen 

masuk 

-Supervisor 

meng-klik 

detail 

-Aplikasi 

menampilk

an detail 

Data benar : 

Supervisor 

meng-klik 

“detail” 

Supervisor dapat 

menampilkan 

detail bill of 

quantity 

Ya 

 

4 Menges

ahkan 

bill of 

quantity 

Site 

Manager 

mengesahk

an bill of 

quantity 

-Site 

Manager 

meng-klik 

bagian 

dokumen 

masuk 

-Aplikasi 

menampilk

an halaman 

dokumen 

masuk 

-Supervisor 

Data benar : 

Site Manager 

dapat 

mengunggah bill 

of quantity 

Site Manager 

dapat 

mengunggah bill 

of quantity 

Ya 
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meng-klik 

setujui 
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SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa aplikasi 

tersebut dapat digunakan untuk melakukan validasi e-document pada PT Gapura 

Indoparamula seperti mengelola data user, membuat bill of quantity, mengunggah bill of 

quantity, memeriksa bill of quantity, memperbaiki bill of quantity, mengesahkan dan 

menolak bill of quantity. Saran untuk pengembangan aplikasi ini dimasa yang akan 

datang yaitu membuat fitur chating dan fitur komentar untuk bill of quantity yang 

diunggah. 
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Abstract  

Digital signage is a digital information board whose function is to replace conventional 

information boards, digital signage can contain digital information such as text, images and 

video. Nowadays digital signage has been widely developed as an information medium. 

such as prayer schedule information, advertising media and expression speech. The use of 

computers for digital operation there are still some drawbacks such as large device sizes 

and expensive realtive prices, therefore micro-computer use such as raspberry pi for its 

operation. Micro computers are more practical to use because of their small size and 

relatively cheaper price than ordinary computers. The result of designing this digital 

signage system uses two types of systems, namely offline system (localhost) and online 

system (Web Hosting). The results of the study showed a presentation value of 100% for 

black box testing in all input fields. RAM usage when using online systems is quite high 

compared to ram usage when using offline systems, the average use of online system RAM 

is 476.73 MB while ram usage for offline systems is 395.3 MB. CPU load when using 

Offline system increased by an average value of 54.45% while CPU load usage on online 

systems was smaller with an average value of 43.26%. For online systems. 

Keywords: Digital Signage, Rapsberry Pi, Information Board 

Abstrak 

Digital signage merupakan papan informasi berbentuk digital yang fungsinya 

menggantikan papan informasi konvensional, digital signage ini dapat memuat informasi 

digital seperti teks, gambar dan video. Saat ini digital signage sudah banyak dikembangkan 

sebagai media informasi. seperti informasi jadwal sholat, media iklan dan ucapan ekspresi. 

Penggunaan komputer untuk pengoperasian digital masih terdapat beberapa kekurangan 

seperti ukuran perangkat yang besar dan harga yang realtif mahal, oleh karena itu 

digunakan mikro komputer seperti raspberry pi untuk pengoperasiannya. Mikro komputer 

lebih praktis digunakan karena ukurannya yang kecil dan harganya yang relatif lebih murah 

dibanding komputer biasa. Hasil perancangan sistem digital signage ini menggunakan dua 

jenis sistem yaitu sistem offline (localhost) dan sistem online (Web Hosting). Hasil dari 

penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai presentasi sebesar 100% untuk pengujian 

black box di semua field inputan. Penggunaan RAM ketika menggunakan sistem online 

cukup tinggi dibandingkan penggunaan RAM ketika menggunakan sistem offline, rata-rata 

penggunaan RAM sistem online sebesar 476,73 MB sedangkan penggunaan RAM untuk 

sistem offline adalah 395,3 MB. Beban CPU pada saat menggunakan sistem Offline 

meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 54, 45% sedangkan penggunaan beban CPU pada 

sistem online lebih kecil dengan nilai rata-rata sebesar 43, 26% untuk sistem online. 

Kata Kunci: Digital Signage, Rapsberry Pi, Papan Informasi 
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PENDAHULUAN 

Di era digital, papan informasi bermigrasi dari bentuk konvensional ke bentuk 

digital, sehingga dikenal istilah digital signage. Bentuk digital signage yang kerap 

digunakan adalah komputer yang terhubung ke layar monitor, LCD TV, PLASMA TV, 

Proyektor dan digital bilboard. Digital Signage digunakan untuk menyampaikan 

informasi dengan ruang lingkup yang sangat luas. Dengan menggunakan digital signage 

banyak aspek yang dapat diperhatikan dimulai dari aspek visual sampai dengan aspek 

teknologi. Digital signage memberikan tampilan visual yang lebih memanjakan mata 

dibanding tampilan media informasi konvensional yang umum digunakan. Informasi 

yang ditampilkan dapat berupa gambar, video, teks bergerak, grafik ataupun informasi 

berita terkini. 

Saat ini digital signage sudah banyak dikembangkan sebagai media informasi. 

Seperti informasi jadwal sholat, media iklan dan ucapan ekspresi. Namun digital 

signage ini masih masih banyak yang menggunakan papan informasi yang terbuat dari 

LCD TV, Plasma TV dan media serupa lainnya. Penggunaan teknologi tersebut sudah 

terbilang lama dan tidak portable. Diantaranya media tersebut hanya dapat ditempatkan 

di satu tempat dan relative susah untuk di pindah pindah. Dari segi bentuk, Layar LCD 

dan Plasma TV adalah hal yang umum di masyarakat sehingga terkesan biasa dan 

kurang inovatif yang  tentunya dinilai kurang tepat jika digunakan dalam penyampaian 

informasi karena bersifat monoton dan kurang menarik. Selain itu penggunaan Plasma 

TV dan LCD juga membutuhkan banyak daya listrik, penggunaan LED lebih hemat 

daripada LCD dan Plasma Tv.  

Pada penelitian ini peneliti akan mengembangkan digital signage sebagai media 

informasi yang multifungsi. Manajemen konten dilakukan di web server yang di hosting 

di internet. Android digunakan untuk melakukan manipulasi data di web server. Data 

yang ada di web server kemudian di request oleh web browser yang ada di Raspberry Pi 

untuk selanjutnya di tampilkan di layar LED RGB yang dirancang terpisah dari 

penelitian ini. Konten yang dapat ditampilkan berupa teks, gambar dan video. Web 

server yang akan dibangun akan terhubung dengan domain internet sebagai tempat 
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pemusatan data. Konten yang di simpan di server database akan ditampilkan melalui 

web browser di tampilan layar. Manipulasi data juga dapat dilakukan melalui android 

ketika kondisi offline atau ketika tidak tersedia jaringan internet. 

Hasil dari perancangan ini adalah berupa tampilan digital signage yang dapat 

menampilkan konten seperti teks, gambar dan video melalui web browser yang di 

implementasikan menggunakan Rasspberry Pi pada layar monitor LED RGB. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tampilan informasi pada aplikasi berbasis web di web browser? 

2. Bagaimana data dapat terpusat pada web server? 

3. Bagaimana tampilan konten informasi berdasarkan dari pemusatan data? 

4. Bagaimana informasi dimuat ke web server secara online menggunakan 

Android? 

Tujuan dan implementasi dari digital signage sebagai media informasi ini adalah 

untuk menggantikan fungsi LCD dan Plasma TV sebagai papan informasi yang selama 

ini sering digunakan, dimana penggunaan LCD dan plasma TV masih membutuhkan 

biaya yang lebih mahal dan daya yang lebih besar serta tidak portable. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pertama dilakukan oleh Erwin Syahputra, membuat Digital Signage pada 

Layar Informasi Menggunakan Raspberry Pi. Dalam perancangannya penulis 

merancang Jadwal sholat berbaris Digital Signage yang dibangun dengan menggunakan 

Raspberry Pi sebagai sistem server, monitor sebagai display dan Android sebagai sistem 

control. Raspberry Pi berfungsi sebagai pengolah display berbasis web, penentu waktu 

serta sebagai server yang dapat melayani manipulasi display pada jadwal sholat. 

Sedangkan monitor berfungsi sebagai media untuk menampilkan jadwal sholat yang 

diproses Raspberry Pi (Syahputra, 2018). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Syahroni Ubaidi melakukan penelitian 

tentang Rancang Bangun Aplikasi Jam Digital Masjid Berbasis Web. Penelitian ini 
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merancang aplikasi jam digital masjid berbasis web yang di akses melalui web browser 

pada raspbery pi 3 yang ditampilkan menggunakan monitor TV LED 32 inch. Rancang 

bangun aplikasi ini dibangun dengan metode prototype. Hasil rancangan ini nantinya 

dapat berjalan di monitor TV LED berukuran 32 inc menggunakan sistem operasi 

raspbery pi 3 (Syahroni & Ubaidi, 2019). 

Sistem di rancang mempunyai dua kondisi, yaitu kondisi offline dan kondisi online. 

Android digunakan sebagai pengelola konten untuk kondisi online. Andoid juga 

digunakan ketika kondisi offline untuk melakukan manipulasi data web server yang ada 

di raspberry pi dengan syarat berada pada jaringan yang sama (local). Data/konten dapat 

dimanipulasi menggunakan android apabila kondisi jaringan internet tersedia. Data juga 

dapat di masukkan langsung ke Raspberry Pi secara local ke raspberry pi menggunakan 

PC. Berikut ini adalah gambar arsitektur digital signage yang akan rancang.  

 

Gambar 1. Blok diagram Digital Signage 

 

Gambar 1 adalah blok diagram yang menjelaskan secara sederhana sistem digital 

signage yang dibangun. Sistem yang dibangun memiliki dua kondisi, yaitu kondisi 

online dan kondisi offline. Kondisi offline dalam gambar ditunjukkan oleh anak panah 

berwarna abu-abu, kondisi ini dimaksudkan untuk memanipulasi atau input data ke 

dalam raspberry pi ketika jaringan internet tidak tersedia sehingga tidak dapat 

mengakses web server, oleh sebab itu data dapat langsung di inputkan ke raspberry pi 

menggunakan aplikasi android yang bekerja dengan cara perangkat raspberry dan 
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android terhubung kedalam jaringan wireless yang sama sehingga memungkinkan 

android mengakses web server yang terdapat pada raspberry dan dapat memanipulasi 

data untuk kemudian dapat langsung ditampilkan di layar. Sedangkan dalam kondisi 

online seperti ditunjukkan pada anak panah biru dapat menggunakan android sebagai 

media untuk memanipulasi atau input data ke web server dan kemudian raspberry pi 

akan melakukan request data yang akan ditampilkan di layar RGB.  

 

 

Gambar 2 adalah  flowchart dari sistem yang dirancang, dapat dilihat saat kondisi 

online, sistem akan memulai untuk mengakses Mysql server. Mengakses Mysql ini 

ditujukan untuk menyimpan semua data yang ada pada sistem kedalam database. 

Kemudian sistem akan mengaktifkan Apache dengan tujuan untuk melayani request 

dari HTTP Client (Web Browser), selain itu apache juga digunakan untuk menjalankan 

Mysql. Selanjutnya sistem akan memulai kiosk mode untuk android, Setelah mode kiosk 

diaktifkan sistem sudah dapat diproses melalui web browser. Setelah tahap tersebut 

dilakukan maka dapat ditampilkan pada layar monitor. 

Ketika kondisi sistem sedang tidak terhubung ke internet maka manipulasi data 

dapat dilakukan secara offline melalui aplikasi android, sistem akan memulai server 
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MySQL, selanjutnya memulai mode kiosk untuk android agar dapat melakukan 

manipulasi data di web server raspberry, Setelah mode kiosk diaktifkan sistem sudah 

dapat diproses melalui web browser. Setelah tahap tersebut dilakukan maka dapat 

ditampilkan pada layar monitor. Dalam kondisi offline raspberry dan perangkat android 

harus terhubung kedalam jaringan wireless yang sama agar manipulasi data dapat 

dilakukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari perancangan system digital signage memiliki dua sisi yaitu back-end dan 

front end. Back-end adalah bagian dari system yang berhubungan langsung dengan user, 

pada sisi back-end user dapat melakukan manipulasi data dari dan ke system. Sisi front-

end adalah tampilan dari digital signage. Sisi front-end tidak bisa melakukan interaksi 

dengan system karena sisi front-end hanya akan menampilkan data yang telah 

dimanipulasi dari sisi back-end.  Pada bagian back-end terdapat verifikasi user melalui 

halaman login untuk memastikan pengguna dapat memanipulasi data pada sistem. Jika 

akun yang diinputkan terdaftar dalam database maka user akan login kedalam system 

sehingga dapat melakukan manipulasi data. 

Berikut ini merupakan bagian front end dari sistem Digital Signage yang telah 

dihasilkan.  

 

Gambar 2 Tampilan Front end Digital Signage 
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Gambar 2 adalah tampilan front-end dari digital signage yang telah dirancang. Pada 

tampilan front-end ini semua data yang sebelumnya telah diolah dari system back-end 

akan ditampilkan. Data judul adalah tulisan yang berada di bagian tengah atas layar, 

sedangkan data tulisan bergerak berada di bagian bawah layar. Untuk slide gambar 

berada di bagian tengah kiri layar. Dan data berupa video berada di bagian tengah kanan 

layar. 
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Berikut ini merupakan bagian back end dari sistem Digital Signage yang telah 

dihasilkan. 

           

Gambar 3. Tampilan back end, tampilan awal (kiri) tampilan login (tengah) tampilan 

setelah login(kanan) 

Gambar 3 (kiri) menunjukkan halaman awal dari sisi back-end digital signage.  

Terdapat dua pilihan system yang digunakan yaitu online dan offline. Pilihan online 

adalah untuk memanipulasi data yang terdapat pada jaringan global atau hosting. Pilihan 

offline adalah untuk memanipulasi data untuk keadaan dalam jaringan yang sama atau 

localhost. Ketika memilih salah satu system maka akan dialihkan ke tampilan login. 

Tampilan login ditunjukkan seperti gambar 3 (tengah), Pengguna yang terdapat pada 

database raspberry dapat melakukan login ke system, jika belum terdaftar di dalam 

database maka system akan menolak. Setelah proses verifikasi login, maka akan di 

arahkan ke halaman awal dari sisi back-end digital signage seperti ditunjukkan pada 

gambar 3 (kanan). 

Pengujian dilakukan dengan metode black box agar dapat mengetahui tingkat 

fungsionalitas dari setiap system yang dibuat. Pengujian black box ini untuk memastikan 

setiap bagian dari system yang sudah sibuat sesuai dengan alur program. Untuk 

memastikan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang telah diinginkan maka 

dilakukan pengujian dengan melakukan input data di semua field yang ada dalam menu 

back-end digital signage. Berikut ini adalah tabel pengujian input konten pada sistem 

digital siganage. 

Tabel 1 
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Pengujian Input Konten dan Tampil 

Pengujian Jumlah pengujian Keberhasilan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Text Judul v v v v v v v v v v 100 

Slide Gambar v v v v v v v v v v 100 

Video v v v v v v v v v v 100 

Running Text v v v v v v v v v v 100 

 

Dari data tabel 4.1 diatas dapat dilihat hasil pengujian black box yang dilakukan. 

Persentase tingkat keberhasilan input konten kedalam digital signage dan dapat tampil 

adalah 100% .  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perancangan dan pengujian sistem 

digital signage, dapat disimpulkan bahwa semua pengujian dengan metode black box 

yang di lakukan pada sistem online dan offline menunjukkan presentase nilai 100%. 

Pada sisi front-end digital signage online maupun offline semua jenis konten dapat 

ditampilkan dengan baik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu pengembangan dapat dilakukan dengan membuat 

semua konten yang dimuat di sisi front-end bersifat real-time agar tidak perlu 

melakukan refresh browser ketika terjadi perubahan data pada sistem. 
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Abstract  

During this time the campus distribution must first see the depletion or not of Gallon Water 

on each floor of the room. It takes time to check each room, so a tool is made Monitoring 

The Availability of Gallon Water Based WEB And Telegram. This tool is designed using 

NodeMCU ESP8266 and Non-Contact liquid sensor, Sensor can detect water in gallons 

well, sensor accuracy rate reaches 100%, sensor data is sent on the server and saved to the 

database and then displayed to the website page with an average delay of 13.57s, the 

website has a small loading time value that ranges from 5 to 5.2s, sensor data is also sent to 

Telegram Bots and Telegram can communicate well , with 83% accuracy of sent data, and 

telegram is able to provide notifications well and has an average delay of 10.05 s. With this 

tool, the distribution department can know the information of running out or not gallon 

water in the room in realtime by monitoring using the server and receiving notifications 

from telegrams on the distribution officer's mobile phone. 

Keywords: WEB, Telegram, Water Gallon, NodeMCU ESP8266. 

Abstrak  

Selama ini pihak Distribusi kampus harus melihat dahulu habis atau tidaknya Air Galon 

pada setiap lantai ruangan. Hal tersebut memerlukan waktu untuk mengecek setiap ruangan, 

Sehingga dibuat suatu alat Sistem Monitoring Ketersediaan Air Galon Berbasis WEB Dan 

Telegram. Alat ini dirancang menggunakan NodeMCU ESP8266 dan Non-Contact liquid 

sensor, Sensor dapat mendeteksi air pada galon dengan baik, tingkat keakurasian sensor 

mencapai 100%, data sensor dikirim pada server dan disimpan ke database lalu ditampilkan 

ke halaman website dengan delay rata-rata 13,57s, website memiliki nilai loading time yang  

kecil yaitu berkisar 5 sampai 5.2s, data sensor juga dikirim ke Bot Telegram dan Telegram 

dapat berkomunikasi dengan baik, dengan akurasi data terkirim 83%, dan telegram mampu 

memberikan notifikasi dengan baik dan memiliki delay rata-rata 10,05 s. Dengan alat ini, 

bagian distribusi dapat mengetahui informasi habis atau tidaknya air galon pada  ruangan 

secara realtime dengan memantau menggunakan server serta menerima notifikasi dari 

telegram pada handphone petugas distribusi. 

Kata Kunci: WEB, Telegram, Air Galon, NodeMCU ESP8266. 
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PENDAHULUAN 

Dengan perkembangan jaman, masyarakat sekarang banyak yang beralih ke 

penggunaan galon dan dispenser sebagai tempat penyimpanan dan pengambilan air 

minum. Mengisi galon merupakan kegiatan yang harus dilakukan apabila isi Air Galon 

telah habis.  

Selama ini pihak distribusi kampus Politeknik Caltex Riau melakukan pengisian 

galon dengan cara memantau terlebih dahulu ke ruangan ruangan staff Politeknik Caltex 

Riau, atau dengan cara pihak staff kampus melaporkan terlebih dahulu ke pihak 

distribusi kampus jika ingin melakukan pengisisan air galon. Hal ini tentunya juka 

memerlukan waktu yang cukup banyak, dan juga pihak distribusi juga tidak bisa 

memastikan keadaan air galon di ruangan staff Politeknik Caltex Riau. 

 Sehingga perlu diciptakan suatu sistem monitoring untuk mempermudah pihak 

bagian distribusi air galon dalam pekerjaannya, sebelumnya Kurianto, Agustinus, dan 

Resmana (2017) membuat sistem monitoring air galon yang bisa memantau isi air 

galon dari jarak jauh dan memberikan notifikasi pada aplikasi Android melalui internet 

dan memberikan notifikasi ketika volume air galon lebih rendah dari batas minimal. 

Agus mulyadi (2017) membuat sistem moitoring air galon yang dikontrol 

menggunakan website. Alat ini tentunya sangat berguna bagi bagian logistic pengisian 

air galon dalam memantau setiap ruangan. Maka dari itu perlu dikembangkan lagi 

sistem monitoring air galon agar dapat mempermudah dalam melakukan pendistribusian 

air galon pada daerah perumahan, perkantoran, kampus dan lain-lain.  

Sehinngga pada alat sistem monitoring ketersediaan air galon berbasis WEB dan 

Telegram ini dilakukan pengembangan dari sistem monitoring air galon sebelum-

sebelumnya. Sistem monitoring ini juga memberi informasi di setiap ruangan yang 

dipantau lewat server, juga memberikan notifikasi telegram pada petugas distribusi, hal 

ini tentunya sangat membantu dalam melakukan proses pergantian galon disetiap 

ruangan, tentu ini meminimalisir adanya ruangan yang terlambat dalam pergantian 

galon di ruangan staff kampus. 
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Sistem monitoring ini dibangun dengan menggunakan Non-Contact Liquid Sensor 

sebagai sensor pendeteksi volume air galon di setiap ruangan staff kampus dan 

NodeMCU ESP8266 berperan sebagai Master Control Unit (MCU). Kemudian alat ini 

akan disimulasikan di 3 dispenser. Hal ini diharapkan menjadi gambaran dari 3 ruangan 

staff kampus Politeknik Caltex Riau.  

Sistem monitoring ini akan mendeteksi ada atau tidaknya air galon pada galon, 

jika air ada maka air galon akan dideteksi masih tersedia, namun jika air galon tidak ada 

maka air galon akan dideteksi kosong. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Sistem Monitoring Ketersediaan Air Galon Berbasis WEB Dan Telegram 

dapat berfungsi sesuai yang diharapkan? 

2. Berapa tingkat keakurasian dari sensor Non-Contact Liquid Sensor? 

3. Apakah web server dapat menampilkan data dengan baik? 

4. Apakah telegram dapat bekerja dengan baik? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

Membuat Sistem Monitoring Ketersediaan Air Galon Berbasis WEB  Dan 

Telegram (Studi Kasus Ruangan Staff PCR) untuk membantu bagian logistik dalam 

memantau “air galon” tanpa harus direpotkan dengan mengunjungi setiap lantai dan 

ruangan. 

METODE PENELITIAN  

Kurianto, Agustinus, dan Resmana (2017) menyatakan bahwa Konsep internet 

of things dapat di implementasikan dalam pemantauan isi air galon dari jarak jauh dan 

memberikan notifikasi pada aplikasi Android melalui internet. Dalam menerapkan 

internet of things ini, alat sensor yang digunakan untuk mengukur volume air yang 

keluar ini harus dapat berkomunikasi dengan smartphone Android. Saat ini hanya 

implementasi pengukur volume air yang keluar sudah diterapkan pada dalam artikel. 

Tetapi untuk teknologi pendekteksi volume air yang dapat dipantau melalui smartphone 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

671 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

masih belum diterapkan dalam kehidupan seharihari sehingga tidak ada pemberitahuan 

mengenai habisnya air galon. Dengan adanya referensi dari artikel, maka dibuatnya 

pendeteksi volume air galon berbasis Arduino yang dapat diaplikasikan dengan 

smartphone Android yang dapat memantau volume air tiap galon dari jarak jauh dan 

memberikan notifikasi ketika volume air galon lebih rendah dari batas minimal. Hal ini 

bisa dikatakan sebagai prototype di masa yang akan datang, teknologi ini diharapkan 

akan berguna untuk perusahaan – perusahaan yang memiliki jumlah pegawai yang besar 

seperti pabrik, rumah sakit, perkantoran, dan lain - lain.(Kuriando et al., 2017). 

 Agus mulyadi (2017) menyatakan bahwa salah satu jenis kontrol yang sangat 

popular adalah mengontrol menggunakan website. Bagi para pengguna website dengan 

aplikasi untuk mengontrol sebuah dan monitoring “air galon” minum dapat sangat 

membantu admin logistic untuk monitoring “air galon”. Dengan semakin majunya 

teknologi dari berbagai bidang tentu para instansi atau admin logistic khususnya dalam 

penggunaan “air galon” disetiap ruangan yang banyak mengharapkan adanya 

perkembangan suatu aplikasi yang dapat mengontrol dan monitoring penggunakan “air 

galon” dapat dipantau dan dikontrol oleh sebuah website(Mulyana & Supriyadi, n.d.). 

Berikut adalah gambar blok diagram dari alat ini : 

 

Gambar 1. Blok diagram Sistem Monitoring. 

 

Gambar 1 diatas merupakan blok diagram yang menjelaskan sebuah system yang 

dimulai dari kondisi galon yang dideteksi oleh sensor Non Contact Liquid. Kemudian 

data sensor akan diterima oleh NodeMCU yang sebelumnya sudah dikonfigurasi, lalu 

NodeMCU akan menirimkan informasi data sensor ke server dan Telegram, pada 
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server, data yang diterima akan disimpan kedalam database dan kemudian akan 

ditampilkan pada halaman Web server, halaman Web akan terus mengupdate informasi 

yang diterima dari sensor.  

Selain data sensor dikirim ke server, data juga dikirim ke bot Telegram yang 

nantinya telegram akan mengirimkan notifikasi ke HP bagian distribusi jika data sensor 

yang diterima mengindikasikan air galon tidak ada/habis. Pada bot Telegram juga 

dilengkapi fitur State yang berguna untuk mengecek kondisi ada atau tidaknya air galon 

secara realtime . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem monitoring yang telah dibuat 

dapat memberikan informasi dan notifikasi terkait air galon ada atau tidaknya air galon 

secara realtime yang ditampilkan pada website dan dapat juga memberikan notifikasi 

pada Telegram dengan menggunakan modul WiFi ESP8266 pada NodeMCU sebagai 

media pengirimnya dan Non Contact Liquid sebagai sensor nya.  

Tabel 1 

Hasil pengujian Sistem Monitoring 

Pengujian Hasil Pengujian  

Keakurasian Sensor Non Contact Liquid Akurat 100% 

Delay menampilkan data ke WEB 13,57 s 

Loading Time halaman WEB 5 - 5,2 s 

Delay notifikasi Telegram 10,05 s 

Pengiriman data fitur State Akurat 87% 
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Gambar 2. Rancangan Sistem Monitoring. 

 

 Dari tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian setiap komponen yang digunakan pada 

Sistem Monitoring. Pada pengujian website sistem monitoring, dilihat pada halaman 

web bahwa halaman dapat menampilkan data dari pembacaan data sensor yang 

dikirimkan dengan menggunakan NodeMCU. Data yang diterima dengan data yang 

ditampilkan pada halaman web berjalan dengan baik, delay rata-rata nilai sensor dikirim 

dari NodeMCU hingga data ditampilkan pada halaman web berkisar 13,57 s halaman 

web dapat merefresh halaman web secara otomatis jika ada pergantian data yang 

diterima, hal ini tentunya akan mengurangi dalam hal penyimpanan data pada database, 

halaman web memiliki Loading Time yang tidak terlalu besar, yaitu berkisar sekitar 5 - 

5,2 s, dengan nilai yang tidak terlalu besar ini, web mampu menyajikan halaman dengan 

waktu yang singkat.   

Pada website juga dapat dilihat riwayat dari pergantian galon atau tabel kondisi air 

galon yang akan disimpan setiap ada pergantian data kondisi setiap air galon yang 

masuk, hal ini sangat memudahkan jika sistem monitoring ini digunakan dalam hal 

pembukuan riwayat pengisian ulang galon. 

Pada pengujian notifikasi Telegram, Bot Telegram dapat berkomunikasi dengan 

baik, pada Bot Telegram juga dapat menanyakan kondisi terkini dari kondisi volume air 
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setiap galon, data yang dikirimkan sensor pun dapat diterima oleh Telegram, akan tetapi 

pada pengujiannya terdapat nilai data yang tidak terkirim pada bot telegram dengan total 

eror selama pengujian senilai 17%. Bot Telegram juga dapat memberikan notifikasi 

pesan ke aplikasi Telegram pada smartphone jika sensor tidak mendeteksi air pada 

galon, dengan dilakukan pengujian berkali kali didapatkan nilai rata-rata delay sebesar 

10,05 s, hal ini tentunya lebih efisien dalam hal mendapatkan informasi jika ada galon 

yang perlu diisi ulang. 

Pada pengujian seluruh komponen sistem monitoring ketersediaan air galon 

berbasis web dan telegram dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat 

diimplementasikan dengan baik. 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Monitoring Ketersediaan Air Galon Berbasis WEB dan Telegram (Studi 

Kasus Ruangan Staff PCR) dapat bekerja dengan baik sesuai yang inginkan. 

2. Sensor dapat mendeteksi air pada galon dengan baik, tingkat keakurasian sensor 

mencapai 100%. 

3. WEB dapat menampilkan nilai data sensor dengan delay rata-rata 13,57 s, dan 

halaman web dari sistem monitoring memiliki nilai loading time yang tidak terlalu 

besar yaitu 5-5,2 s. 

4. Telegram dapat berkomunikasi dengan baik, namun ada sedikit erorr pada fitur 

pengecekan air galon dengan nilai erorr 17%, dan telegram mampu memberikan 

notifikasi dengan baik dan memiliki delay rata-rata 10,05 s.  

SARAN 

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah dengan menyempurnakan keakurasian pada fitur state agar data dapat dikirim 

sempurna ke handphone petugas.  
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Abstract 

Every year, the Qur'an Al-Majidiyah Islamic Boarding School holds admissions and 

selection of new santri candidates and also accepts transfer students from other Islamic 

boarding schools. The prospective students' data is recapitulated into excel as a database 

and the data often has a mismatch with the original data during the value entry process 

resulting in a large amount of energy and energy expended so that the data collection 

process such as preparing the selection examination assessment forms is still taking a long 

time. From these problems, an application is needed that can help the process of admitting 

new students become easier. This final project presents an administrative application for 

admission of new students. This application is built using PHP (Hypertext Processor) as a 

programming language and MySQL as a database. This application is tested using black 

box testing which results in the system being successful according to its function. And 

testing uses the User Acceptence Test (UAT) and Usability Testing. Based on the User 

Acceptance Test (UAT), a total of 94% was obtained and Usability Testing was obtained 

for a total of 90.3%, which means that the administrative application for admission of new 

students has been accepted by prospective students, the PSB committee and treasurers of 

the Qur'an Al-Majidiyah Islamic Boarding School. Keywords: Application, 

administration, user acceptance testing, usability testing, PHP, MySQL. 

Abstrak 

Pondok Pesantren Qur’an Al-Majidiyah mengadakan penerimaan dan penyeleksian calon 

santri baru dan juga menerima santri pindahan dari pondok pesantren lainnya. Data calon 

santri tersebut di rekap kedalam excel sebagai database dan data sering mengalami 

ketidaksesuaian dengan data asli pada saat proses pemasukan nilai mengakibatkan 

banyaknya biasa dan tenaga yang dikeluarkan sehingga proses pendataan seperti 

menyiapkan formulir penilaian ujian seleksi masih berlangsung lama. Dari permasalahan 

tersebut maka diperlukan sebauh aplikasi yang dapat membatu proses penerimaan santri 

baru menjadi lebih mudah. Proyek akhir ini menyajikan sebuah aplikasi administrasi 

penerimaan santri baru. Aplikasi ini dibangun mneggunakan PHP (Hypertext Processor) 

sebagai Bahasa pemograman dan MySQL sebagai database. Aplikasi ini diuji dengan 

menggunakan pengujian black box testing yang menghasilkan bahwa sistem berhasil sesuai 

dengan fungsinya. Dan pengujian menggunakan User Acceptence Test (UAT) dan Usability 

Testing. Berdasarkan pengujian User Acceptance Test (UAT) diperoleh total 94% dan 

Usability Testing diperoleh total 90,3% artinya aplikasi administrasi penerimaan santri baru 

sudah dapat diterima oleh calon santri, panitia PSB dan bendahara Pondok Pesantren 

Qur’an Al-Majidiyah.  

Kata Kunci: Aplikasi, administrasi, , user acceptance testing, usability testing PHP dan MySQL. 
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PENDAHULUAN 

  Pondok Pesantren Qur’an Al-Majidiyah merupakan salah satu sekolah swasta 

yang berfokus pada pembelajaran islam dan mewajibkan untuk tinggal di asrama. Salah 

satu aktivitas akademik yang terjadi ketika menjelang tahun ajaran baru yaitu 

penerimaan santri baru yang masih dilakukan dengan melalui proses yang panjang. 

Proses pendaftaran santri baru dimulai dengan calon santri mengisi formulir berupa 

biodata diri serta melengkapi persyaratan. Persyaratan akan diterima oleh pihak pondok 

jika sudah lengkap, memasuki tahap selanjutnya adalah ujian lisan dan tulisan. Calon 

santri yang sudah melewati tahap-tahap seleksi dan dinyatakan lulus akan dihubungi 

pihak pondok untuk melakukan pembayaran biaya daftar ulang yang dibayar langsung 

ke bendahara pondok.  

 Dari masalah yang telah diidentifikasikan maka dilakukan perancangan aplikasi 

administrasi penerimaan santri baru untuk memudahkan calon santri dalam melakukan 

proses pendaftaran secara online dan mendapatkan informasi hasil seleksi dengan 

mudah, pada aplikasi ini juga membantu panitia Penerimaan Santri Baru (PSB) dalam 

melakukan pendataan calon santri baru serta aplikasi administrasi penerimaan santri 

baru dari pihak pesantren mampu dengan mudah menentukan kelulusan santri 

berdasarkan peringkat dari hasil seleksi ujian, memverifikasikan pembayaran biaya 

daftar ulang dan calon santri melakukan ujian tulisan bisa dilaksanakan secara online.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada pembuatan proyek ini adalah Bagaimana mengatasi kesulitan pihak 

panitia PSB dalam membagikan informasi kelulusan hasil seleksi dan bagaimana 

menentukan kelulusan seleksi calon santri setiap tahapnya dengan lebih mudah? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjang proses santri dalam 

melakukan pendaftaran pada pondok pesantren qur’an al-majidiyah dan menentukan 

kelulusan calon santri berdasarkan peringkat hasil seleksi ujian. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi yaitu penelitian pertama yang 

dilakukan oleh (Harliana, Farid , & Ijah, 2015) yang meneliti tentang perancangan 

Aplikasi penerimaan siswa baru berbasis web pada SMK Bina Insan Mandiri Kota 
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Cirebon. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Witanto & Solihin, 2016) melakukan 

penelitian mengenai sistem pendaftaran siswa baru berbasis web pada SMP Plus 

Babussalam Bandung. Penelitian ketiga oleh (Wiyono & Mufizar, 2015) melakukan 

penelitian mengenai Sistem penerimaan mahasiswa baru di STMIK Tasikmalaya. 

Penelitian keempat oleh (Riady, Jaya, & Suprayana, 2017) melakukan penelitian 

mengenai Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMPIT 

Fitrah Insani. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

14. Analisis Kebutuhan 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk mengetahui kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program yang akan dibangun dengan berbagai teknik diantaranya 

wawancara, observasi dan kuisioner. 

15. Studi Literatur 

Mencari informasi mengenai aplikasi administrasi sekolah berbasis web. 

16. Implementasi 

Hasil perancangan akan diimplementasikan melalui bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai database  

17. Pengujian Aplikasi 

Melakukan pengujian aplikasi agar aplikasi valid dan dapat digunakan dengan baik. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

679 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

21. Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

Proses pertama dimulai dari pengumpulan kebutuhan (listen to customer). Pada 

proses ini pengembang melakukan indentifikasi terhadap kebutuhan aplikasi secara 

detail yang akan dibangun melalui tahap wawancara. Sesuai dengan hasil wawancara 

maka ditemukan sekumpulan informasi berisi kebutuhan - kebutuhan yang di butuhkan 

oleh pengguna aplikasi. 

22. Specify Requirements 

Aplikasi Sekolah ini memiliki 4 aktor, yaitu Administrator, panitia PSB, bendahara 

dan calon santri. Kebutuhan fungsional Panitia PSB yaitu melakukan mengelola data 

calon santri dan memasukkan nilai ujian lisan dan mengelola soal ujian tulisan. 

Sedangkan Administrator yaitu mengelola data santri, mengelola mata pelajaran, 

mengelola soal ujian tulisan, mengelola data nilai ujian lisan dan memverifikasi bukti 

pembayaran daftar ulang santri. Kebutuhan calon santri yaitu mendapatkan informasi 

ujian, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah file persyaratan, mengerjakan soal 

ujian tulisan serta upload bukti pembayaran daftar ulang sedangkan kebutuhan 

bendahara yaitu untuk memverifikasi bukti pembayaran daftar ulang santri. 

23. Produce Design Solutions 

16) User Case Diagram 

 

Gambar 76 Use Case Diagram 
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 Pada gambar 1 merupakan perancangan use case diagam digunakan untuk 

mendeskripsikan kegunaan sistem yang memiliki 4 aktor, yaitu Administrator, panitia 

PSB, bendahara dan calon santri sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 

 

Gambar 2 Use case tahap 1 

Pada gambar 2 merupakan perancangan use case tahap 1 ini semua proses input 

akan dilakukan oleh calon santri login selanjutnya mengisi formulir dan data tersebut 

akan di verifikasi oleh panitia PSB, calon santri memasukkan dokumen persyaratan dan 

dokumen persyaratan akan di verifikasi oleh panitia PSB serta calon santri akan 

mengunggah bukti pembayaran dan mengerjakan ujian tulisan didalam aplikasi. Panitia 

PSB bisa memasukkan nilai ujian lisan dan admin bisa menambahkan mata pelajaran 

beserta soal didalamnya. 

 

Gambar 3 Use case tahap 2 

Pada gambar 3 merupakan proses tahap 2 ini semua proses output, calon santri 

melihat informasi berupa kuota penerimaan santri baru dan tanggal seleksi setiap tahap 

serta nilai dan kelulusan calon santri, panitia PSB juga bisa melihat data calon santri 

sudah mendaftar yang sudah dinyatakan lulus dan tidak lulus. Panitia PSB juga bisa 
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mengelola status kelulusan calon santri yang sudah melakukan ujian lisan dan tulisan 

serta melihat nilai ujian masing masing calon santri dan bendahara bisa memverifikasi 

bukti pembayaran. 

17) Pengembangan Perancangan Aplikasi 

Berdasarkan kebutuhan pengguna aplikasi maka pengembangan aplikasi 

penerimaan santri baru al-majidiyah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu pengembangan 

perancangan tahap 1 yang akan menjelaskan tentang semua proses input dan tahap 2 

yang akan menjelaskan tentang semua proses output pada saat menggunakan aplikasi.  

18) Review Perancangan Desain antarmuka Aplikasi. 

Berdasarkan hasil review tampilan aplikasi didapatkan hasil bahwa pihak pesantren 

sudah setuju dengan perancangan desain antarmuka yang menjadi solusi dari 

permasalahan pada proses penerimaan santri baru di pondok pesantren. 

19) Review Evaluasi Perancangan Tampilan Aplikasi 

Berdasarkan hasil review evaluasi perancangan tampilan aplikasi yang diisi oleh 

pihak pesantren yang bisa diartikan bahwa pengguna setuju perancangan tampilan 

aplikasi penerimaan santri baru yang dirancang sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

24. Evaluation Design 

17) Hasil Perancangan 

Template aplikasi penerimaan santri baru ini dirancang berdasarkan proses 

prototyping yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hasil perancangan 

tampilan template aplikasi Penerimaan santri baru:  
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Gambar 4 Tampilan login 

Pada gambar 4 antarmuka halaman login pengguna terdapat form login yang 

terdiri Form input username dan password serta button login. 

 

 

Gambar 5 Form Pendaftaran calon santri 

Pada gambar 5 merupakan tampilan formulir pendaftaran yang akan diisi oleh calon 

santri. Ketika calon santri sudah mengisi formular, maka nantinya panitia PSB akan 

memeriksa data tersebut, maka tampilan sementara seperti diatas, sampai data sudah di 

terima maka tampilan akan berubah menjadi hijau dan calon santri bisa lanjut ke tahap 

berikutnya. 

 

Gambar 6. Ujian Tulisan 

Pada gambar 6 merupakan tampilan ujian tulisan Bahasa arab pada calon santri, 

ada 20 soal yang harus dikerjakan sebelum melanjutkan ke ujian lisan. 
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Gambar 7. Dashboard admin, panitia dan bendahara 

Pada gambar 7 merupakan tampilan halaman dashboard admin, panitia PSB dan 

bendahara. 

 

 

    Gambar 9. Dashboard calon santri 

Pada gambar 9 merupakan tampilan informasi kelulusan santri setiap tahapnya 

dan informasi batas waktu pendaftaran. 

  

18) Pembahasan User Acceptance Test 

Total fungsi yang dijadikan butir uji untuk dilakukannya user acceptance test 

adalah 32 buah. Terdapat 2 pilihan jawaban pada saat melakukan user acceptance 

test, pilihannya yaitu Ya dan Tidak. Semua butir uji mendapatkan jawaban Ya yang 

bisa dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Hasil user acceptance test 

Kesimpulan Jumlah 

Ya 32 Butir Uji 

Tidak 0 Butir Uji 
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19) Pembahasan Blackbox Testing 

Berdasarkan hasil pengujian black box testing terhadap sistem penerimaan santri 

baru yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa setiap fitur sudah 

diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan user.  

20) Pembahasan Usability Testing 

Dengan indikator learnability sebesar 93,1%, efficiency sebesar 96,4%, 

memorability sebesar 95,9%, erros sebesar 96,6% dan satisfaction sebesar 96,9 %.  

Rata-rata index presentase sebesar 90,3%.  Berdasarkan hasil pengujian, indikator 

satisfaction memiliki presentase tertinggi sebesar 96,9% yang menunjukkan bahwa 

aplikasi ini mudah digunakan dalam melakukan pendaftaran santri baru secara online. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan aplikasi penerimaan santri 

baru maka dapat disimpulkan hasil pengujian black box testing bahwa fungsionalitas 

sistem administrasi penerimaan santri baru berjalan sesuai dengan kebutuhan user dan 

hasil dari usability testing bahwa pengguna aplikasi merasa mudah menggunakan 

aplikasi PSB serta hasil dari user acceptance test aplikasi administrasi penerimaan 

santri baru sudah dapat diterima oleh pengguna aplikasi. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan fitur pembayaran uang bulanan asrama dan aplikasi ini dapat dibangun 

berbasis android dan iOS. 
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Abstract  

The use of information technology has become a necessity to support the smooth process of 

work and learning, one of which is at the Caltex Riau Polytechnic (PCR). PCR has various 

systems and websites that can be used by users. In general, these systems and websites are 

developed by different developers and have their own login authentication system. Single 

sign on is an authentication system for users that with just one login the user can access 

several websites without having to log back into other websites. Smart cards are used as a 

means of easy login for users. In this study, designing and implementing single sign on 

authentication with a smart card using the samba active directory. Based on the results of 

functionality testing, the average user success in logging in windows, wordpress and email 

in single sign on using a smart card is 100%. Based on the results of performance tests that 

have been carried out, the average server CPU usage is 35% and server memory usage is 

22% in the 5 user tests. Client login requests and user authentication processes affect CPU 

usage. While the percentage of memory usage is stable because there is no user activity that 

burdened memory. 

Keywords: Samba Active Directory, Single Sign On, Smart Card 

Abstrak 

Penggunaan teknologi informasi sudah menjadi keharusan untuk menunjang kelancaran 

proses kerja dan pembelajaran salah satunya di Politeknik Caltex Riau (PCR). PCR 

memiliki berbagai sistem dan website yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada 

umumnya, sistem dan website tersebut dikembangkan oleh pengembang yang berbeda-beda 

dan memiliki sistem autentikasi login sendiri. Single sign on merupakan sebuah sistem 

autentikasi terhadap user yang hanya dengan sekali login user dapat mengakses beberapa 

website tanpa harus login kembali website lainnya. Smart card digunakan sebagai alat 

kemudahan login bagi pengguna. Pada penelitian ini melakukan perancangan dan 

implementasi autentikasi single sign on dengan smart card menggunakan samba active 

directory. Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas didapatkan rata-rata keberhasilan user 

melakukan login windows, wordpress dan email secara single sign on menggunakan smart 

card sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengujian kinerja yang telah dilakukan rata-rata 

penggunaan CPU server sebesar 35% dan penggunaan memori server sebesar 22% pada 

pengujian 5 user. Request login client dan proses autentikasi user mempengaruhi 

penggunaan CPU. Sedangkan persentase penggunaan memori stabil karena tidak ada 

aktifitas user yang membebani memori. 

 

Kata Kunci: Samba Active Directory, Single Sign On, Smart Card 
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PENDAHULUAN 

Politeknik Caltex Riau (PCR) adalah perguruan tinggi swasta di Pekanbaru yang 

didirikan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Caltex Pacific 

Indonesia. Penggunaan teknologi informasi sudah menjadi keharusan untuk menunjang 

kelancaran proses kerja dan pembelajaran di PCR. PCR memiliki berbagai sistem dan 

website yang dapat digunakan oleh civitas akademika. 

Setiap sistem atau website yang digunakan biasanya dikembangkan oleh 

pengembang yang berbeda-beda dan memiliki sistem autentikasi login sendiri. 

Banyaknya sistem autentikasi tersebut mengakibatkan user harus memiliki dan 

mengingat banyak kredensial. Selain itu user juga harus memasukkan kredensial 

(username dan password) berulang kali setiap ingin login pada sistem yang berbeda 

menjadikan proses login tidak efisien.  

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

mengintegrasikan seluruh sistem dan mengelola proses autentikasi. Dengan single sign 

on user cukup melakukan satu kali login maka dapat mengakses ke seluruh sistem 

lainnya yang sudah diintegerasikan tanpa melakukan login kembali.  

Saat ini setiap civitas akademika sudah memiliki kartu pengenal, namun hanya 

berfungsi sebagai tanda pengenal saja. Perkembangan teknologi saat ini sudah banyak 

menggunakan kartu pengenal bukan sebagai tanda pengenal saja namun dapat 

menyimpan dan mengakses informasi. Untuk itu PCR dapat menjadikan kartu pengenal 

bukan hanya sebagai tanda pengenal saja dengan cara beralih menggunakan smart card. 

Smart card digunakan sebagai kemudahan login bagi user.  

Penelitian ini menggunakan active directory untuk manajemen user dan 

konfigurasi sistem autentikasi single sign on dengan smart card. Penelitian ini 

menggunakan Samba4 sebagai server active directory. Penggunaan Samba4 dapat 

mengurangi biaya karena tidak perlu membeli lisensi seperti jika menggunakan 

windows server.  
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METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini. Penelitian 

terdahulu dilakukan oleh Anthony Leonard (Leonard, 2016). Pada penelitian ini 

menggunakan basis sistem operasi Windows Server sebagai server dan juga 

menggunakan fitur Hotspot pada MikroTik yang dimiliki oleh UMN dan 

mengintegrasikan login form website dan website application untuk melakukan 

autentikasi kepada Active Directory Server sehingga setiap user hanya memiliki satu 

akun dan satu kata sandi untuk semua aplikasi yang ada di UMN sesuai dengan konsep 

single sign-on.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Nur Ridlo (Ridlo, 2016). Pada 

penelitian ini Sistem CAS (Central Authentication Service) atau LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) lebih dominan digunakan sebagai pembangunan single sign 

on saat ini. Pada penelitian ini membahas penggunaan active directory pada sistem 

operasi windows server sebagai sentral single sign on.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dhiemas Aditya Oktara (Oktara, 2019) salah 

satu mahasiswa Politeknik Caltex Riau dengan judul “Implementasi User Management 

Pada Laboratorium Dengan Primary Domain Controller Linux”. Pada penelitian ini 

menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 16.04 sebagai server dan Windows sebagai 

client. Mengimplementasikan Primary Domain Controller (PDC) yaitu sebuah server 

yang dapat menyimpan dana mengelola aktivitas komputer. Client memiliki akun untuk 

login ke komputer dan memiliki media penyimpanan sendiri. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Difan Restiko Lubis (Lubis, 2020) salah satu 

mahasiswa Politeknik Caltex Riau dengan judul “Implementasi Sistem Single Sign-On 

Berbasis Java Menggunakan Keycloak dan Gsuite”. Pada penelitian ini menggunakan 

sistem operasi Linux CentOS sebagai server dan Windows sebagai client. Melakukan 

implementasi sistem Single sign on menggunakan Keycloak pada website service 

SlashRoot dan BP3M Politeknik Caltex Riau. Hasil dari implementasi didapatkan hasil 

berupa login dalam satu sistem dan langsung otomatis login pada website lain yang 

sudah terdaftar. 

2. Perancangan 

a. Topologi 

 

Gambar 77. Topologi Jaringan 

Pada Gambar 1 terdapat satu server AD yang menggunakan sistem operasi Linux 

Ubuntu 20.04. Pada server AD di instal samba4 agar dapat berfungsi sebagai active 

directory. Server dihubungkan menggunakan router dan switch untuk seluruh user yang 

ada sesuai dengan topologi dari PCR. Pada PC Administrator diinstal tools Windows 

RSAT untuk dapat melakukan konfigurasi dan manajemen server secara GUI. 

Ketika komputer client sudah terhubung ke jaringan, maka user dapat login 

menggunakan smart card. Dikarenakan seluruh data tersimpan di server maka user 

dapat login diseluruh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya 

ketika user mengakses website wordpress dan email user tidak perlu melakukan login 

kembali. 
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b. Flowchart 

Cara kerja sistem Single sign on menggunakan smart card dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 78. Flowchart 

3. Pengujian 

a. Pengujian Fungsionalitas  

Pengujian fungsionalitas adalah pengujian yang terfokus pada fungsi yang dapat 

dilakukan oleh server yang dibangun. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu: 

1) Melakukan pengujian terhadap keberhasilan user dalam melakukan login. User 

login dengan cara menempelkan smart card ke smart card reader yang sudah 

terhubung ke komputer client. Kemudian server melakukan autentikasi sesuai 

data user yang ada pada server. 

2) User yang sudah login menggunakan smart card dapat mengakses email dan 

website wordpress yang sudah terintegrasi tanpa harus melakukan login kembali. 

b. Pengujian Kinerja Server  

Pengujian kinerja dilakukan pada server samba active directory menggunakan 

metode pengujian Simple Network Management Protocol (SNMP). Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui kinerja dari CPU dan memori server dalam menangani 

client yang melakukan request dalam satu waktu. Pengujian kinerja ini dilakukan 
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menggunakan bantuan tools PRTG Network Monitoring sehingga seluruh data tercatat 

ketika ada perubahan terhadap CPU dan Memori Server. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil implementasi ini menampilkan apa saja yang telah diimplementasikan yaitu 

Samba4 sebagai active directory server. Implementasi single sign on menggunakan 

samba active directory ini dapat digunakan dan diterapkan untuk semua civitas 

akademika di Politeknik Caltex Riau. 

1. Implementasi Login Windows 

Pada Gambar 3 dan Gambar 4 merupakan tampilan proses login user menggunakan 

akun yang sudah dibuat dan disimpan di dalam server samba active directory. User 

menggunakan smart card nya untuk dapat login. Komputer client juga sudah terhubung 

dengan smart card reader yang berfungsi untuk membaca smart card. 

 

Gambar 79. User menginputkan username 

dan password menggunakan smart card 

 

Gambar 80. Proses autentikasi login 

windows ke domain active directory 

2. Impelementasi Single Sign On pada Wordpress 

Setelah berhasil login windows, user kemudian mengakses wordpress pada url 

https://wp.sso.pcr.ac.id/wp-admin kemudian akan diarahkan ke halaman wordpress dan 

sudah berhasil login sesuai dengan user yang digunakan saat login windows 

sebelumnya. 

https://wp.sso.pcr.ac.id/wp-admin
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Gambar 5. Tampilan Wordpress setelah login 
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3. Implementasi Single Sign On pada Email 

Setelah berhasil login windows dan wordpress secara single sign on, selanjutnya 

adalah implementasi single sign on pada email. User mengakses https://gmail.com lalu 

user akan otomatis login ke email user yang sudah login sebelumnya. Seperti pada 

Gambar 6. 

 

Gambar 6. Tampilan saat mengakses email 

4. Analisis Fungsionalitas 

 

Gambar 7. Grafik Keberhasilan Pengujian Fungsionalitas 

Dari Gambar 7 dapat dilihat Login Windows, Wordpress dan Email secara single 

sign on terhadap 5 user memiliki keberhasilan 100% untuk seluruh tahapan pengujian. 

Dikarenakan hanya 5 user yang melakukan proses login windows, mengakses dan login 

wordpress serta mengakses dan login email server masih mampu menangani client 

dengan baik. 

https://gmail.com/
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5. Analisis Kinerja Server 

 

Gambar 8. Grafik penggunaan CPU 

server 

 

Gambar 9. Grafik penggunaan memori 

server 

Berdasarkan pengujian kinerja CPU yang telah dilakukan diperoleh grafik 

seperti pada Gambar 8, pada keadaan standby atau tidak ada client yang melakukan 

request login rata – rata penggunaan CPU sebesar 6%. Ketika 5 user login windows 

secara bersamaan rata – rata penggunaan CPU sebesar 31%. Peningkatan penggunaan 

CPU ini dikarenakan adanya proses request login dan autentikasi user yang akan login. 

Ketika 5 user login windows kemudian mengakses dan login wordpress dan email 

secara bersamaan rata – rata penggunaan CPU sebesar 38%. Peningkatan penggunaan 

CPU pada pengujian ini disebabkan adanya karena adanya request login dan autentikasi 

user yang akan login pada wordpress. Pada penelitian ini wordpress berada pada server 

yang sama dengan server active directory, sehingga proses request client ke wordpress 

juga mempengaruhi penggunaan CPU server. 

Berdasarkan pengujian kinerja memori yang telah dilakukan pada server samba 

active directory diperoleh grafik seperti pada Gambar 9. Rata- rata persentase 

penggunaan memori dari seluruh pengujian saat user login windows, wordpress dan 

email sebesar 22%. Penggunaan memori stabil karena aktifitas yang dilakukan oleh user 

tidak membebani memori. 
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SIMPULAN  

1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

a. Single Sign On dengan smart card menggunakan samba active directory dapat 

diterapkan pada client yang terhubung pada satu jaringan. 

b. User yang melakukan login windows ke server samba active directory memiliki 

persentase keberhasilan 100% untuk seluruh pengujian pada 5 user.  

c. User yang telah melakukan login windows lalu mengakses dan login secara single 

sign on ke wordpress dan email memiliki persentase keberhasilan 100% untuk 

seluruh pengujian pada 5 user.  

d. Persentase rata – rata penggunaan CPU server dari seluruh pengujian pada 5 user 

sebesar 35%. 

e. Persentase rata – rata penggunaan memori server dari seluruh pengujian pada 5 user 

sebesar 22%. 

f. Penggunaan CPU dipengaruhi oleh jumlah request login client ke server.  

g. Penggunaan memori stabil seiring dengan aktivitas yang dilakukan user pada server 

samba active directory karena aktifitas yang dilakukan user tidak membebankan 

memori. 

2. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan proyek akhir selanjutnya adalah: 

a. Memaksimalkan penggunaan smart card, bukan hanya sebagai alat kemudahan 

login pada windows, email dan website wordpress. 

b. Menggunakan aplikasi atau website lain pada platform yang berbeda (selain 

wordpress). 

c. Membuat trust sehingga memungkinkan pengguna dari suatu domain mengakses 

resource dari domain lainnya. 
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Abstract 

Crime is any act or act that is economically and psychologically detrimental, violates the 

laws and regulations in force in the Indonesian province, as well as social and religious 

norms. Society opposes it because it can be interpreted as a crime that violates laws and 

social norms. Research This study aims to predict criminal acts which include narcotics, 

murder, theft, robbery and maltreatment. The data was taken from online media websites 

such as detik.com, okezone.com, tribunnews.com and kompas.com. The crime data was 

taken using a scraping technique. The method used in this research is the Support Vector 

Machiner algorithm by utilizing the python programming language with jupyter tools. From 

testing data testing as much as 30%, it shows a dataset with trend, seasonal and residual 

variables using the support vector machine algorithm with the Radial Basis Fauction kernel 

resulting in RMSE of 3,132 on murder crime data, 0.32 on prediction of robbery crimes, 

2,017 on crime prediction cases. theft, 2.49 on the prediction of the crime of assault cases 

and 2.49 on the prediction of the crime of narcotics cases. Thus, from the results of model 

testing, it can be concluded that the trend, seasonal and residual variables are accurate and 

have the lowest RMSE value 

Keywords: Crime, Support Vector Machiner, Radial Basis Fauction 

Abstrak 

Kejahatan adalah setiap perbuatan atau perbuatan yang merugikan secara ekonomi dan 

psikis, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di provinsi Indonesia, serta 

norma-norma sosial dan agama. Masyarakat menentangnya karena dapat diartikan sebagai 

kejahatan yang melanggar hukum dan norma sosial. Penelitian Penelitian ini bertujuan 

untuk melakukan prediksi tindakan kriminal yang meliputi narkotika, pembunuhan, 

pencurian, perampokan dan penganiayaan. Data diambil dari website website media online 

seperti detik.com, okezone.com, tribunnews.com dan kompas.com data kejahatan tersebut 

diambil menggunakan teknik scraping. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode algoritma Support Vector Machiner dengan memanfaatkan bahasa pemrograman 

python dengan tools jupyter. Dari pengujian data testing sebanyak 30%, menunjukan 

dataset dengan variabel tren, seasonal dan residual menggunakan algoritma support vector 

machine dengan kernel Radial Basis Fauction menghasilkan RMSE sebesar 3.132 pada data 

kejahatan pembunuhan, 0,32 pada prediksi kejahatan kasus perampokan, 2.017  pada 

prediksi kejahatan kasus pencurian, 2.49  pada prediksi kejahatan kasus penganiayaan dan 

2.49  pada prediksi kejahatan kasus narkotika. Dengan demikian dari hasil pengujian model 

dapat disimpulkan bahwa variabel trend, seasonal dan residual akurat dan memiliki nilai 

RMSE terendah. 

Kata Kunci: Kejahatan, Support Vector Machiner, Radial Basis Fauction  
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PENDAHULUAN 

 Tindakan kejahatan meningkat pesat dari hari ke hari dan memiliki efek sosial 

yang signifikan. Sehingga kejahatan dijadikan satu isu utama yang terus berkembang 

(Dulkiah & Nurjanah, 2018). Kejahatan adalah bentuk perbuatan yang melanggar 

hukum baik itu perdata maupun pidana yang merupakan salah satu isu yang dominan 

dan membuat gelisah dalam masyarakat (Putra, 2016). Lembaga penegak hukum 

mendapatkan informasi data kejahatan dari perkembangan teknologi informasi seperti 

media-media online yang ada di Indonesia (Damayanti et al., 2016). Kejadian kejahatan 

tidak dapat diprediksi dan dari pendataan ditemukan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi tindakan kejahatan seperti pengangguran, kemiskinan, dan 

narkoba(Taram, 2019). Media informasi online merupakan sumber informasi harian 

yang terdapat artikel tindakan kejahatan yang dapat dibaca oleh warga atau masyarakat 

di Indonesia. Beberapa portal media informasi online seperti okezone.com, 

Tribunews.com, kompas.com dan detik.com menjadi media media informasi online 

yang sering diakses berdasarkan penilian dari situs alexa.com. Penulis melakukan 

eksplorasi terhadap media online di Indonesia yang fokus terhadap kategori berita 

kejahatan. Menurut data kepolisian persentase kejahatan di Indonesia semakin 

meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu ada nya eksplorasi data pada media media 

di Indonesia dengan melakukan teknik crawling dan scraping untuk mendata persentase 

kategori berita kejahatan yang ada di Indonesia 

METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini akan melakukan pembahasan proses prediksi tingkat kejahatanitas 

berdasarkan dari berita online dengan melihat tingkat kejahatan dari berita tersebut 

dengan menggunakan teknik crawling dan memanfaatkan metode support vector 

machine. 

3.1 Tahapan-Tahapan Penelitian 

Proses evaluasi penelitian meliputi proses implementasi dari awal sampai akhir sebagai 

berikut.  
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Pra penelitian Proses Data Mining algoritma SVM

Persiapan Data 
Mining

Hasil

- Studi Pendahuluan
- studi Pustaka

- pengumpulan data

- Tentukan Parameter Kernel, C, Mapping 
data x ke Feature Space lewat fungsi Kernel

- Lakukan Optimasi Variabel dengan Formula 
untuk mendapatkan Beta dan Bias

- Data Cleaning
- Data Integration
- Data Selection

- Data Transformation

Knowledge Presentasi

Tingkat 
kejahatan yang 

di ukur dari data 
media online 
Diindonesia

 

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 

 

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu fishbone diagram. Penelitian ini 

dibagi menjadi tiga tahapan utama yaitu:  

1. Pra penelitian dimulai dengan melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi 

masalah, literature review dan pengumpulan data 

2. Persiapan proses data mining terdiri dari, Data Cleaning, Data Authentication, Data 

Integration, Data Selection dan Data Transformation 

3.2 Pra Penelitian  

a) Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan 

dikerjakan. Langkah awal yang dilakukan yaitu menentukan masalah penelitian. Studi 

pendahuluan berfungsi untuk memperjelas kedudukan masalah peneliti dengan keadaan 

lingkungan atau bidang yang sesungguhnya.  

b) Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan bahan 

pengetahuan dan informasi yang relevan, informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, 
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laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal dan sumber tertulis 

lainnya baik tercetak maupun elektronik.  

c) Pengumpulan Data 

Di dalam memperoleh data Tindakan kejahatan pada media media online yang akan 

digunakan pada proses data mining, diawali dengan melalui Teknik crawling pada 

media media online diindonesia 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian ini adalah media media 

informasi online di Indonesia yaitu www.okezone.com, www.tribunnews.com, 

www.kompas.com, www.detik.com. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut 

berdasarkan situs-situs berita yang sering diakses oleh masyarakat umum 

3.4 Parameter Pengukuran dan Pengamatan 

Pada proses pelatihan menggunakan data yang sudah disiapkan sebagai data 

latih akan melewati tahap 3 proses yaitu proses pre-processing yang menggunakan data 

data dari hasil crawling berita online diIndonesia dengan kategori kejahatan yang sudah 

ditentukanpembobotan tf-idf, dan klasifikasi Support Vector Machine ditahap pelatihan. 

Proses preprocessing meliputi Case Folding, Cleaning, Filtering, Tokenizing, 

Normalisasi Bahasa dan Stopwords Removal. Pada tahap pembobotan tf-idf akan 

dilakukan pembobotan pada tiap kata yang sudah melalui tahap preprocessing. Pada 

tahap klasifikasi SVM terdapat proses melatih data yang dilakukan untuk mendapatkan 

data hyperlane yang didapatkan dari data training yang telah dinput kemudian data 

hyperlane tersebut dimasukan ke database. 

3.5 Model Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilaksanakan dibagi kedalam beberapa tahapan yaitu   

1. Pre- Processing 

2. Pembobotan 

3. Pelatihan 

4. Pengujian  
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Adapun model dari penelitian ini secara keseluruhan digambarkan seperti berikut : 

 

Gambar 3.2 Model Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data yang digunakan 

Data yang digunakan merupakan data hasil dari crawling dan scraping yang terdapat pada 

media media online diindonesia seperti detik.com, kompas.com, okezone.com, 

teribunnews.com dari tahun 2019 sampai 2020. Data hasil carwling dan scraping dibagi 

berdasarkan kategori kejahatan seperti, pencurian, narkotika, penganiayaan, 

pembunuhan, perampokan dengan jumlah 23.919 data kemudian data tersebut dilakukan 

pembagian sesuai dengan kategori kejahatan. Berikut ini jumlah data dari setiap media 

online sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Total Kejahatan pada website 

okezzone.com 

No Kejahatan Total kasus 

1 Narkotika 2076 

2 Penganiayaan 1533 

3 Pembunuhan 2383 

4 Perampokan 370 

5 Pencurian 1464 

 
Jumlah 7826 

 

Tabel 4.2 Total Kejahatan pada website 

kompas.com 

No Kejahatan Total kasus 

1 Narkotika 1876 

2 Penganiayaan 1785 

3 Pembunuhan 2973 

4 Perampokan 546 

5 Pencurian 1563 

 
Jumlah 8743 

 

 

Tabel 4.3 Total Kejahatan pada website 

tribunnews.com 

No Kejahatan 

Total 

kasus 

1 Narkotika 2391 

2 Penganiayaan 1589 

3 Pembunuhan 2839 

4 Perampokan 643 

No Kejahatan 

Total 

kasus 

5 Pencurian 1875 

 
Jumlah 9337 

 

Tabel 4.4 Total Kejahatan pada website 

detik.com 

No Kejahatan 

Total 

kasus 

1 Narkotika 1982 

2 Penganiayaan 923 

3 Pembunuhan 1783 

4 Perampokan 768 

5 Pencurian 1876 

 
Jumlah 7332 
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4.1.1 Data training dan testing 

Data training merupakan bagian dataset yang kita latih untuk membuat prediksi sesuai 

tujuannya masing-masing. Pada penelitian ini data training dan testing yang digunakan 

pada setiap kejahatan berbeda beda namun dengan proporsi yang sama yaitu 70% untuk 

data latih dan 30% untuk data tes. Berikut ini adalah salah satu data training dan testing 

yang digunakan untuk melakukan prediksi kejahatan berdasarkan kategori yang sudah 

ditentukan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Data training 

Data yang digunakan pada sampel training dan testing merupakan data resample 

dengan interval mingguan. Resample merupakan sampling berulang berdasarkan 

interval waktu tertentu. Dari hasil tersebut didapatkan 105 sampel dari 731 sampel 

untuk data narkotika. 

SIMPULAN  

Setelah Penelitian yang dilakukan dengan jumlah input data kejahatan 

menunjukkan bahwa penggunaan algoritma support vector machine dengan 

pemaksimalan nilai parameter untuk prediksi tingkat kejahatan berdasarkan kategori 

berita kejahatan pada media media online seperti okezone, kompas, tribun dan detik 

dapat menghasilkan nilai yang cukup baik. Dari pengujian data testing sebanyak 30%, 

menunjukan dataset dengan variabel tren, seasonal dan residual menggunakan 

Algoritma support vector machine dengan kernel Radial Basis Fauction menghasilkan 

RMSE sebesar 0.127 pada prediksi kejahatan dari kasus Penganiayaan 1.759 kemudian 
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dilakukan smoothing data dengan metode moving average terjadi peningkatan kualitas 

model yang ditunjukkan pada menurunnya tingkat error RMSE yaitu 2.49. 

Pada prediksi kejahatan kasus pencurian, dataset dengan variabel tren, seasonal 

dan residual menggunakan Algoritma support vector machine dengan kernel Radial 

Basis Fauction menghasilkan RMSE sebesar 2.451 kemudian dilakukan smoothing data 

dengan metode moving average terjadi peningkatan kualitas model yang ditunjukkan 

pada menurunnya tingkat error RMSE yaitu 2.017. 

Pada prediksi kejahatan kasus perampokan dataset dengan variabel tren, seasonal 

dan residual menggunakan Algoritma support vector machine dengan kernel Radial 

Basis Fauction menghasilkan RMSE sebesar 1.275  pada prediksi kejahatan kasus 

penganiayaan, dataset dengan variabel tren, seasonal dan residual menggunakan 

Algoritma support vector machine dengan kernel Radial Basis Fauction menghasilkan 

RMSE sebesar 0,32. 

Pada prediksi kejahatan kasus pembunuhan Dataset dengan variabel tren, seasonal 

dan residual menggunakan Algoritma support vector machine dengan kernel Radial 

Basis Fauction menghasilkan RMSE sebesar 3.793 kemudian dilakukan smoothing data 

dengan metode moving average terjadi peningkatan kualitas model yang ditunjukkan 

pada menurunnya tingkat error RMSE yaitu 3.123. 

Pada prediksi kejahatan kasus Narkotika, dataset dengan variabel tren, seasonal 

dan residual menggunakan Algoritma support vector machine dengan kernel Radial 

Basis Fauction menghasilkan RMSE sebesar 3.882 kemudian dilakukan smoothing data 

dengan metode moving average terjadi peningkatan kualitas model yang ditunjukkan 

pada menurunnya tingkat error RMSE yaitu 2.49. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dari semua hasil testing menunjukan nilai RMSE yang baik dengan menggabungkan t 

smoothing data dengan metode moving average. Dengan demikian dari hasil pengujian 

model diatas dapat disimpulkan bahwa variabel trend, seasonal dan residual akurat dan 

memiliki nilai RMSE terendah. 
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Abstract 

Dona Rattan shop is a business that makes various products from processed rattan into works of 

art. The traditional sales system is considered no longer adequate for handling work processes, 

especially the difficulties experienced by customers in knowing what products are offered at the 

Dona Rattan Store, and the difficulty of customers who are far from the store to be able to place an 

order, having to come directly. to the store because the range of promotions is still limited around 

the tassel. An alternative solution to these problems is the Development of E-commerce 

Applications Using the Website-based Incremental Methodology and the test results show that all 

the features or functionality of the existing system are running as expected. Based on the results of 

the tests carried out, the percentage value of 93.5% (with the category strongly agree) which 

indicates that the Development of E-commerce Applications Using the Incremental Methodology 

(Case Study: Toko Dona Rattan) has been running as desired and has been accepted by users. 

Keywords: Dona Rattan Shop, web, e-Commerce, Incremental Method. 

Abstrak 

Toko Dona Rotan merupakan usaha yang membuat berbagai produk dari hasil olah rotan menjadi 

sebuah karya seni. Sistem penjualan secara tradisional dianggap tidak lagi memadai untuk 

penanganan proses kerja, khususnya kesulitan yang dialami oleh  pelanggan dalam  mengetahui 

produk-produk apa saja yang ditawarkan yang ada di Toko Dona Rotan, dan kesulitan pelanggan 

yang berada jauh dari toko untuk dapat melakukan pemesanan harus datang langsung ke toko 

karena jangkauan promosinya masih terbatas di sekitar rumbai. Alternatif solusi dari permasalahan 

tersebut  adalah dengan Pengembangan Aplikasi E-commerce Menggunakan Metodologi 

Incremental berbasis website dan hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur atau 

fungsionalitas sistem yang ada sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan diperoleh persentasi nilai sebesar 93,5% (dengan kategori sangat setuju) 

yang menunjukkan bahwa Pengembangan Aplikasi E-commerce Menggunakan Metodologi 

Incremental (Studi Kasus: Toko Dona Rotan)  sudah berjalan sesuai yang diinginkan dan telah 

dapat diterima oleh pengguna. 

Kata kunci : Toko Dona Rotan, web, e-Commerce,  Metode Incremental. 

 

 

PENDAHULUAN 
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 Toko Dona Rotan adalah sebuah usaha yang membuat berbagai produk dari hasil 

olah rotan menjadi sebuah karya seni yang dapat dibentuk seperti meja, kursi, sofa, 

piring, tudung nasi, ayunan, vas bunga, hiasan dinding, tempat buku hiasan lampu dan 

lain-lain yang berdiri sejak tahun 1998. Sistem yang masih manual (konvensional) 

dianggap tidak lagi memadai untuk penanganan proses kerja, khususnya kesulitan yang 

dialami oleh  pelanggan dalam  mengetahui produk-produk apa saja yang ditawarkan 

yang ada di Toko Dona Rotan, dan kesulitan pelanggan yang berada diluar kota untuk 

melakukan transaksi pemesanan yang harus datang langsung te toko untuk menentukan 

barang apa saja yang akan dibeli, yang mana pada dasarnya Toko Dona Rotan sama 

sekali belum memiliki media yang dapat mempromosikan produk-produk Toko Dona 

Rotan itu sendiri untuk ditawarkan yang dapat memiliki pasar yang lebih luas 

dikarenakan jangkauan promosinya masih terbatas di sekitar Rumbai. 

 Salah satu aplikasi yang dapat dibangun dengan metode Incremental adalah 

aplikasi sistem informasi penjualan handmade rotan berbasis website pada Toko Dona 

Rotan, yang dilakukan secara online atau disebut juga dengan E-commerce. Keinginan 

untuk meluaskan jangkauan penjualan terhadap produk-produk hasil olahan dari 

Handmade Rotan yang mengharuskan dibuatnya sebuah aplikasi sistem e-commerce 

berbasis website.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibangun sebuah sistem yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga 

dapat meningkatkan penjualan produk rotan. Hal itu telah memberikan ide atau 

masukan bagi penulis untuk mengambil judul PA “Pengembangan Aplikasi E-

Commerce Pada Produk Handmade Rotan Menggunakan Metodologi Incremental”. 
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METODE PENELITIAN 

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode incremental yaitu model 

pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software 

yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya 

secara bertahap. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

UU. Arsitektur Sistem  

Sistem aplikasi yang akan dibangun memiliki perancangan sistem yang 

menjelaskan alur kerja dari system. Arsitektur sistem tersebut menjelaskan tentang 

arsitektur sistem aplikasi e-commerce handmade rottan. Admin  dapat mengakses 

langsung web interface setelah melakukan request kepada web interface, kemudian web 

interface akan menanggapi permintaan dari klien melalui web interface. Kebutuhan 

yang dibutuhkan klien akan dipilih dari web interface melalui database. 

Gambar dibawah ini merupakan gambaran perancangan fisik dari sistem yang 

akan dibangun. Perancangan fisik terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.21 Cara kerja dan Arsitektur Sistem 

VV. Perancangan Metodologi Incremental 

1) Requirement 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Toko Dona Rotan 

untuk requirement yang dibutuhkan terhadap fungsional aplikasi yang akan dibangun 

memiliki 16 buah fungsional dan 1 fungsional login pada aplikasi yang diantaranya 

terdapat fungsional admin dan member yang terdiri dari registrasi, Melihat Dashboard,  

Mengolah Data Produk, Mengolah Transaksi, Mengolah Administrator, Mengolah Data 

Member, Mengolah Testimoni, Mengolah Data Pesanan dan fungsional dari member 

terdiri dari Registrasi, Melihat Katalog Produk, Melihat Detail Produk, Mengelolah 

Keranjang Belanja, Membeli Produk, Melihat status pesanan, Melihat Testimoni,  

Melihat Profil. Pada perancangan sistem menggunakan metodologi increment ini terbagi 

menjadi 3 increment. 

2) Tahap Incremental I (Admin) 
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Tahapan Incremental I yang dilakukan terhadap fungsional Aplikasi yaitu 

sisi admin yang dibangun terdiri atas: Registrasi, Login, Melihat Dashboard, Mengolah 

Data Produk, Mengolah Transaksi, Mengolah Administrator, Mengolah Data Member, 

Mengolah Testimoni, Mengolah Data Pesanan. 

a. Design (Usecase Diagram Admin) 

 

Gambar 1.2 Usecase Diagram Admin. 

3) Tahap Icremental II (Member) 

Tahapan Incremental III yang dilakukan terhadap fungsional aplikasi yang 

dibangun yaitu terdiri atas: registrasi, melihat catalog produk, melihat detail produk, 

mengolah keranjang belanja. 

a. Design (Usecase Diagram Member) 

 

Gambar 1.3 Usecase Diagram Member 

4) Tahap Incremental III (Keseluruhan Sistem) 

Tahapan Incremental III yang dilakukan terhadap fungsional aplikasi yang 

dibangun yaitu terdiri atas: Membeli Produk, Melihat Status Pesanan, Memberikan 

Testimoni, Melihat Testimoni, Melihat Profil. 

a. Design (Usecase Diagram) 
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Gambar 1.2 Usecase Diagram Keseluruhan Sistem. 
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C. Hasil Perancangan Sistem 

Hasil dari perancangan pada sistem ini terdiri dari beberapa halaman dan sub-

menu dan kegunaan yang berbeda. 

24) Halaman Dashboard Admin 

Halaman awal dari dashboard admin Dona Rotan yang menampilkan 5 fitur 

menu yang diantaranya terdiri dari menu dashboard, menu produk yang didalam menu 

produk terdapat 3 buah info box yaitu menu ruang tamu, menu rumah tangga dan menu 

furniture interior, dan terdapat menu administrator yang mengolah data admin dan 

member, menu transaksi, dan menu pesanan. 

 

Gambar 1. 22 Halaman Dashboard Admin. 

25) Halalaman Dashboard Member 

Halaman awal member menampilkan 8 fitur menu yang diantaranya terdiri dari 

menu home, menu calaog yang terdiri dari 3 sub menu didalamnya yaitu menu ruang 

tamu, menu rumah tangga, menu furniture interior, selanjutnya menu transaksi (update 

status ke customer), menu profil (profil dari member yang mendaftar), menu my cart 

(tambah produk ke keranjang), menu login (login member), menu registrasi (registrasi 

akun baru yang belum punya akun member). 

 

Gambar 1. 23 Halaman Dashboard Member. 
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Halaman Transaksi  

Halaman transaksi adalah halaman yang menampilkan update stastus ke 

customer setelah proses checkout produk dilakukan dimana member akan dapat melihat 

barang dalam antrian, barang dalam proses dan barang telah dikirim. 

 

Gambar 1. 24 Halaman Transaksi 

 

D. Hasil Pengujian  

13. Pengujian Black Box 

Pengujian black box merupakan pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui 

struktur kode atau program. Dari hasil pengujian black box yang dilakukan tidak 

ditemukan kendala dan kesalahan dalam menjalankan fungsionalitas. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa semua fitur atau fungsionalitas sistem yang ada sudah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

14. Pengujian User Acceptance Test (UAT) 

Pengujian User Acceptance Test dilakukan terhadap admin toko dona rotan dan 

masyarakat umum sebagai member. Hasil pengujian ini didapatkan melalui test pada 

sistem yang dibuat. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh persentasi 

nilai sebesar 93,5% (dengan kategori sangat setuju) yang menunjukkan bahwa 

Pengembangan Aplikasi E-commerce Menggunakan Metodologi Incremental (Studi 

Kasus: Toko Dona Rotan)  sudah berjalan sesuai yang diinginkan dan telah dapat 

diterima oleh pengguna. 
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E. SIMPULAN DAN SARAN 

15. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

2. Pengembangan Aplikasi E-Commerce Pada Produk Handmade Rotan telah 

berhasil diterapkan menggunakan Metodologi incremental. 

3. Hasil dari pembangunan sistem penjualan ini membantu pemilik Toko Dona 

Rotan dalam proses penjualan produk handmade rotan yang telah diolah untuk 

dipasarkan. 

4. Mempermudah setiap pengunjung yang ingin berbelanja di Toko Dona Rotan 

tanpa harus datang lagi ke ke toko nya. Berdasarkan sistem yang dibangun sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan dan telah dapat diterima oleh pengguna dengan 

persentasi hasil pengujian User Acceptance yang diperoleh nilai sebesar 93,5% (dengan 

kategori Sangat Setuju), Kemudian angka 6,5% yang tidak tercapai didasarkan pada 

penilaian responden dapat disimpulkan bahwa terdapat fitur pada sistem yang sudah 

berjalan baik namun belum maksimal karena fitur pembayaran pesanan tidak ditangani 

dalam pengembangan Aplikasi E-Commerce Pada Produk Handmade Rotan. 

16. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai 

catatan pengembangan pada penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

3. Website e-commerce ini kedepannya dapat dikembangkan untuk versi mobile. 

4. Untuk pengembangan sistem selanjutnya dapat dikembangkan fitur lebih 

lengkap dengan adanya fitur pembayaran. 
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Abstract 

Olivine Mebel Store is a shop engaged in trading that sells equipment or furniture products. 

At the Olivine Mebel store, customers come directly to the store to buy the equipment or 

products they are looking for where the customer has made previous purchases at the store, 

it is still less effective in selling, promoting the equipment or products they sell to attract 

more customers . From the results of interviews with the Olivine Mebel store, they need an 

information system website that can display a catalog of furniture products and info about 

the store so that customers can easily view and choose the products that customers want, 

and also on the website customers can make purchases and order the products they want. 

Therefore, a website-based information system was built with the PHP framework 

Codeigniter programming language and the MYSQL database, which will later be 

developed using the User Centered Design (UCD) method where this method produces a 

website that provides an attractive appearance and maximum functionality by focusing on 

the customer, namely the customer. , The final result to be obtained is a Website-Based 

Furniture Store information system which will be used by users, namely customers and 

admins of the Olivine Mebel Store. This website will provide information about furniture 

products, promotions and ordering furniture products for customers. 

Keywords: Olivine Mebel Store, php, Codeigniter, MySQL, User Centered Design (UCD) 

Abstrak  

Toko Olivine Mebel merupakan sebuah toko yang bergerak dalam bidang perdagangan yang 

menjual peralatan atau produk furniture. Di toko Olivine Mebel para customer datang 

langsung ketempat toko untuk membeli peralatan atau produk yang mereka cari dimana 

customer tersebut sudah pernah melakukan pembelian sebelumnya di toko tersebut, hal itu 

masih kurang efektif dalam menjual, mempromosikan peralatan atau produk yang mereka 

jual untuk menarik lebih banyak customer. Dari hasil wawancara dengan pihak Toko olivine 

mebel, mereka memerlukan sebuah website sistem informasi yang dapat menampilkan 

katalog produk furniture dan info tentang toko tersebut agar customer mudah dalam melihat 

dan memilih produk yang customer inginkan, dan juga pada website tersebut customer dapat 

melakukan pembelian dan pemesanan produk yang mereka inginkan. Oleh karena itu 

dibangunlah sebuah sistem informasi berbasis website dengan Bahasa pemograman PHP 

framework Codeigniter dan database MYSQL, yang nantinya dikembangkan dengan 

metode User Centered Design (UCD) di mana metode tersebut menghasilkan website yang 

memberikan tampilan yang menarik dan fungsionalitas maksimal dengan berfokus pada 

penggunanya yaitu customer, Hasil akhir yang akan diperoleh yaitu sebuah sistem informasi 

Toko Furniture Berbasis Website yang nantinya digunakan oleh penggunanya yaitu 

customer dan admin dari Toko Olivine Mebel. Website ini akan memberikan informasi 

seputar produk furniture, promosi dan pemesanan Produk furniture untuk customer. 

Kata Kunci:Toko Olivine Mebel, php, Codeigniter, MySQL, User Centered Design (UCD) 

mailto:1harpha17si@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:2juni@pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat dalam segala 

bidang. Salah satunya adalah dalam bidang Penjualan. Kebutuhan akan informasi 

merupakan faktor pendukung dalam pembangunan sistem yang dapat menyajikan data 

untuk mendukung pengambilan keputusan. Penjualan adalah semua kegiatan yang 

bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke customer secara 

paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang efektif. 

Toko Olivine Mebel merupakan salah satu toko yang bergerak dalam bidang 

perdagangan yang menjual perabot perlengkapan alat-alat rumah tangga seperti meja, 

kursi, lemari, tempat tidur dan lain-lain. Yang beralamat di JL. Tuanku Tambusai No. 

333D-E Pekanbaru-Riau. Toko Olivine Mebel masih mengalami kendala yaitu 

kurangnya media promosi yang masih dilakukan di tempat atau menyebarkan brosur 

dan informasi produk kepada customer yang berimbas kepada lambatnya kemajuan 

penjualan peralatan atau produk furniture pada toko tersebut. Dan selain itu Toko 

Olivine Mebel juga membuat sebuah event di tempat strategi seperti mall atau tempat 

sejenis pembelanjaan yang bertujuan untuk menarik banyak calon customer baru yang 

ada di event tersebut, namun hal tersebut masih kurang efektik dalam menarik lagi 

banyak customer atau pelanggan baru, hal tersebut tentu menimbulkan sebuah masalah 

yang harus segera diselesaikan. 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya dan juga hasil dari 

wawancara pada pihak toko, maka dibangun sebuah website untuk mempromosikan 

peralatan atau produk furniture kapada customer di mana mempermudah atau 

membantu customer dalam memilih produk, dan juga pada website tersebut nantinya 

customer dapat melakukan pembelian dan pemesanan produk yang mereka inginkan 

pada website tersebut dengan fitur yang tersedia. Selain itu, dengan adanya website ini 

dapat menarik pelanggan atau customer baru dan juga menambah nilai plus dalam 

pengembangan brand bisnis Toko Olivine Mebel. 

Pembuatan website Toko Olivine Mebel menggunakan bahasa pemograman 

PHP Framework yang digunakan adalah CodeIgniter (CI). Selain itu, dalam hal 
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perancangan awal dibutuhkan suatu metode yang membantu development untuk 

menentukan kebutuhan customer. Dengan memperhatikan hal tersebut maka digunakan 

metode User Centered Design (UCD). metode UCD cocok digunakan pada penelitian 

ini karena proses interaktif yang melibatkan pengguna dalam perancangan sebuah 

sistem. UCD bukan hanya terlibat dalam pembuatan tampilan, akan tetapi UCD juga 

terlibat dalam perancangan fungsi dan bagaimana sistem akan berjalan. Dalam metode 

UCD calon pengguna dilibatkan dalam pengembangan web tersebut salah satunya 

dengan cara menyebarkan kuesioner yang dituju oleh calon pengguna dan kemudian 

hasil dari kuesioner tersebut diolah untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang 

diinginkan oleh para pengguna pada website Toko Olivine Mebel tersebut. Tujuannya 

agar website yang dikembangkan dapat bermanfaat serta mudah digunakan bagi 

pengguna pada website Toko Olivine Mebel. 

Pada hasil akhirnya Website Toko Olivine Mebel tersebut dapat menghasilkan 

website toko yang memberi tampilan yang fungsionalitas dan mudah digunakan oleh 

para pengguna secara maksimal. 

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dilampirkan maka rumusan masalah 

dari pembuatan proyek akhir ini adalah, yaitu Customer kesulitan dalam melakukan 

pemesanan dan pembelian produk, Toko olivine kesulitan dalam melakukan promosi 

dan menyebarluaskan informasi produk, Sistem ini dibangun menggunakan metode 

User Centered Design (UCD), dan Toko olivine belum mempunyai cara yang efektif 

dalam menarik atau mencari customer baru. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah Sistem Informasi 

Toko Furniture Berbasis Website dengan menerapkan metode User Centered Design 

(UCD) yang di mana web tersebut dapat fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pengembangan Website ini yaitu Mengunakan 

Metode User Centered(UCD):  
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User Centered Design(UCD). User Centered Design(UCD) merupakan paradigma baru 

dalam pengembangan sistem berbasis web. User Centered Design (UCD) juga sering 

disebut sebagai Human Centered Design. Human Centered Design adalah sebuah 

pendekatan pengembangan sistem interaktif yang secara khusus fokus untuk membuat 

sebuah sistem berguna. User Centered Design adalah sebuah proses desain interface 

(antarmuka) yang fokus terhadap tujuan kegunaan, karakteristik pengguna, lingkungan, 

tugas, dan alur kerja di dalam desainnya. UCD adalah sebuah proses iterative (berulang-

ulang), di mana desain dan evaluasi dibangun dari langkah awal hingga implementasi 

secara terus menerus(Yatana Saputri et al., 2017). 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD adalah: 

a. Fokus pada pengguna 

b. Perancangan terintegrasi 

c. Dari awal berlanjut pada pengujian pengguna 

d. Perancangan interaktif 

Dalam proses User Centered Design ini, ada 4 langkah yang dilakukan secara iterasi 

seperti Gambar 1. 

 

Gambar 81. Metode UCD 

Keterangan pada gambar di atas:  

4. Specify the context of use = Mengidentifikasi orang yang akan menggunakan 

sistem. Ini akan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa, mereka 

akan menggunakan sistem.  

5. Specify User and Organizational Requirements = Mengidentifikasi kebutuhan 

pengguna dan kebutuhan organisasi. 
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6. Produce Design Solutions = Membangun desain sebagai solusi dari sistem yang 

sedang dianalisis. 

7. Evaluate Design = Melakukan evaluasi terhadap desain yang dilakukan pada 

tahap sebelumnya. 

Penelitian terdahulu dalam proyek akhir ini diantaranya adalah Penelitian yang 

dilakukan oleh (Mahmud, 2017), yang berjudul “E-Commerce Wayang Kulit 

Menggunakan Metode User Centered Design (Ucd)” dibangun menggunakan metode 

User Centered Design(UCD). Penelitian selanjutnya adalah (Apridiansyah, 2019) yang 

berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Bimbingan Skripsi Menggunakan Metode User 

Centered Design (Ucd)” dibangun menggunakan metode User Centered Design(UCD). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2019) yang berjudul 

“Rancang Bangun Prototype Sistem Informasi Manajemen Program Studi Informatika 

Menggunakan Pendekatan User Centered Design” dibangun menggunakan metode User 

Centered Design(UCD). Penelitian terakhir yang dilakukan oleh (Grizelda & Septiani, 

2020) yang berjudul “Penerapan User Centered Design (Ucd) Untuk Sistem Informasi 

Perijinan Pada PT. Alfa Goldland Realty Tangerang Selatan” dibangun menggunakan 

metode User Centered Design(UCD). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Specify Context of Use 

Pada Langkah ini menentukan konteks pengguna sistem merupakan tahap awal dari 

tahapan UCD yang dilakukan. Penentuan konteks pengguna ini meliputi siapa saja yang 

menggunakan sistem, kapan pengguna tersebut menggunakan sistem dan bagaimana 

pengguna tersebut akan menggunakan sistem. Dari hasil analisis dari wawancara kepada 

owner toko Olivine Mebel, website yang akan dibangun adalah sebuah website profile 

company dengan tujuan sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi untuk 

customer dan calon customer toko Olivine Mebel. pengguna dari sistem toko Olivine 

Mebel yaitu admin dimana dapat mengelola website tersebut dan customer yang dapat 

menjelajahi website ini. 

2. Specify User and Organizational Requirements 
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Website Toko Olivine Mebel ini memiliki 2 aktor, yaitu Admin dan customer. 

Kebutuhan fungsional Pengunjung yaitu melakukan pendaftaran, Melihat daftar produk , 

Melihat review atau komentar, Memesan Produk, Menulis review atau komentar, dan 

memberikan Pesan di kontak. Sedangkan kebutuhan Administrator yaitu kelola admin, 

kelola menu Produk, kelola menu pemesanan, kelola event dan promo, dan kelola 

pengguna. 

3. Produce Design Solutions 

1) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan tugas dari pengguna atau 

menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna pada sistem. Terdapat 

dua aktor di dalam use case ini yaitu customer sebagai user dan admin. 

Toko Olivine Mebel

User

Melihat Produk

Melihat Promo

Melihat Testimoni

User Terdaftar

Memesan Produk

Melihat Info Pembayaran

Memberi Testimoni

Admin

Mengelola Produk

Mengelola Promo

Mengelola Testimoni

Mengelola pengguna

Menambah Produk

Menghapus Produk

Menambah Promo

Menghapus Promo

Verivikasi Testimoni

Menghapus pengguna

Login

Memberi Rating

extend

extend

extend

extend

extend

extend

include

include

include

include

Melihat Info Produk

include

 

Gambar 82. Use Case Diagram 

2) Sitemap 

sitemap merupakan salah satu alat yang membantu untuk mempermudah 

pengenalan peta situs pada suatu website. sitemap juga membantu untuk 

mempermudah penjelasan sistem website ini. Terdapat 2 sitemap yaitu untuk 

customer/pengunjung dan admin. 
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HOME

Dashboard Informasi Toko Catagori Produk Pembayaran Promo Testimoni akun

Profil

kontak

 tata cara 

pembayaran
login

registersMelihat pesanan

kursi

meja

lemari

Tempat tidur  

Gambar 3. Sitemap customer. 

 

HOME

Dashboard Master data

Data Katagori

Data Produk

Customer Promo Testimoni Pemesanan laporan

Data customer Data pesanan

Data pembayaran

Data Informasi Toko

Data Promo Data Testimoni

 

Gambar 4. Sitemap admin. 

 

3) Wireframe 

Wireframe digunakan pada tahap perancangan desain sebagai dasar sebuah 

Website atau sistem. Wireframe merupakan salah satu langkah awal dalam membuat 

desain web untuk menggambarkan fitur, konten dan tautan yang ditampilkan dalam 

website yang akan dibuat. Pada penelitian ini pembuatan wireframe menggunakan 

aplikasi Balsamiq Mockups. 

4) Prototype 

Prototype adalah salah satu metode yang digunakan pada tahap perancangan 

desain sebuah aplikasi atau sistem. Pada penelitian ini pembuatan prototype 

Berdasarkan Rancangan Wireframe menggunakan aplikasi Balsamiq Mockups. 

Berikut adalah hasil rancangan antar muka awal system: 
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Gambar 5. Prototype Halaman Beranda. Gambar 6. Prototype Halaman Informasi 

Toko. 

  

Gambar 7. Prototype Halaman Katalog. Gambar 8. Prototype Halaman 

Pembayaran. 

 

 
 

Gambar 9. Prototype Halaman promo. Gambar 10. Prototype Halaman 

Testimoni. 
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Gambar 11. Prototype Halaman login. Gambar 12. Prototype Halaman register. 

  

Gambar 13. Halaman Dashboard admin. Gambar 14.Halaman data kategori. 

 
 

Gambar 15. Halaman data Produk. Gambar 16. Halaman Data Informasi 

Toko. 

  

Gambar 17. Halaman Data Customer. Gambar 18. Halaman Data Pesanan. 

 

 

 

 

4. Evaluation Design 

1) Black Box Testing 

Pengujian Black Box Testing dilakukan pada website toko olivine mebel. Di 

mana tujuan dari pengujian ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang dapat 

dijadikan bukti bahwa sistem sudah sesuai dengan alur proses yang ditetapkan dan 

semua kesalahan yang di mana telah dapat diterima oleh pengguna. total fungsi butir 
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uji sebanyak 36 buah. Pengujian Black Box ini berfokus pada fungsional sistem 

berdasarkan fungsi-fungsi, tombol-tombol, form (import data) dan menu menu pada 

website toko olivine mebel yang sudah dapat berfungsi dengan sangat baik. 

2) User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian yang dilakukan 

oleh pengguna dengan hasil keluaran sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan 

sebuah bukti bahwa software sudah diterima dan memenuhi kebutuhan yang diminta. 

Pengujian User Acceptance Testing (UAT) dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. Hasil User Acceptance Testing dinilai dengan 5 kategori, yaitu 5 (Sangat 

Sesuai), 4 (Sesuai), 3 (Kurang Sesuai), 2 (Tidak Sesuai) dan 1 (Tidak Jawab).  

3) Usability Testing 

Pengujian usability merujuk untuk melakukan evaluasi sebuah produk dengan 

beberapa pengguna. Selama tes dilakukan, peserta mencoba untuk menyelesaikan 

tugas dan dilihat, didengarkan dan dicatat oleh peneliti dengan menggunakan 

teknologi Camtasia (Henim et al., 2019). 

Berikut merupakan pengujian usability testing yang dilakukan dengan 

menggunakan metode perhitungan System Usability Scale (SUS): 
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Tabel 3.6 kriteria sus. 

Skor kriteria 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Ragu Ragu (RG) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

Tabel 3.8 pertanyaan sus. 

No Pertanyaan 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. 

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. 

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan. 

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam 

menggunakan sistem ini. 

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya. 

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada 

sistem ini). 

7 Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem 

ini 

dengan cepat. 

8 Saya merasa sistem ini membingungkan. 

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan 

sistem ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan implemtasi Rancang Bangun Sistem Informasi Toko Furniture 

Berbasis Website (Studi Kasus: Toko Olivine Mebel), maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

5. Sistem informasi Furniture berbasis website dengan menggunakan metode User 

Centered Design(UCD) dimana metode tersebut menghasilkan sistem informasi 

Furniture yang sesuai dengan rancangan, fungsional dan fitur-fitur kebutuhan 

Customer yang sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. 

6. Pengujian system informasi Toko Furtniture berbasis Website ini mengunakan 

User Acceptance Test (UAT), usability testing, dan Black Box Testing, dimana 

pengujian tersebut bertujuan untuk menguji system untuk mendapatkan fungsional 

yang efesien dan efektif serta dapat berjalan dengan baik, nantinya customer 

mudah menggunakannya tanpa ada kendala baik dari sisi customer maupun 

admin. 

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan Sistem Informasi Toko Furniture Berbasis Mobile untuk Toko Olvine 

Mebel menggunakan metode User Centered Design. 
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Abstract 

Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is considered to be able to 

produce greater results in a relatively shorter period of time, with data collection done 

simultaneously on all parcels of land contained in a village/district area. With the 

simultaneous data collection, it will be easier to reduce disputes regarding the equivalent 

rights of land, both fellow communities or with the government. 

This study aims to measure land registration using a GNSS survey using the RTK-NTRIP 

method with CORS as the base, the results of which are then made in the form of a Parcel 

Maps (PBT). CORS is designed as a rigorous reference that supports GNSS measurements. 

The correction signal is sent by CORS using the NTRIP method over the internet to the 

rover station. The data obtained can be directly downloaded from the rover to the computer, 

the results are in the form of corrected coordinates of land parcel boundary points. 

The final result of this research is PBT from the results of the GNSS survey using the INA-

CORS BIG RTK-NTRIP method. The target of 10,000 parcels at PTSL 2019 in Kampar 

Regency was achieved with 12,034 measured parcels, 10,054 QC passed, 2,031 QC failed, 

51 K4 parcels, 10,003 parcels manual and digital GU, and 10,003 printed PBT. 

Keywords: Land Registration, NTRIP, INA-CORS, GNSS 

Abstrak 

 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dianggap dapat memberikan hasil lebih 

besar dengan kurun waktu yang relatif lebih singkat, dengan pengumpulan data dilakukan 

serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan. 

Dengan adanya pendataan secara serentak ini akan lebih mudah mengurangi sengketa 

mengenai sepadan dan hak milik atas tanah baik sesama masyarakat ataupun dengan 

pemerintah. Penelitian ini bertujun untuk melakukan pengukuran pendaftaran tanah dengan 

menggunakan survei GNSS metode RTK-NTRIP dengan CORS sebagai basenya, yang 

hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk Peta Bidang Tanah (PBT) . CORS didesain sebagai 

referensi teliti yang mendukung pengukuran GNSS. Sinyal koreksi dikirimkan oleh CORS 

menggunakan metode NTRIP melalui jaringan internet ke rover station. Data yang 

diperoleh dapat langsung diunduh dari rover ke komputer, hasil tersebut berupa koordinat 

terkoreksi titik-titik batas bidang tanah. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah PBT dari hasil pengukuran survei GNSS 

menggunakan INA-CORS BIG metode RTK-NTRIP. Target 10.000 bidang pada PTSL 

2019 Kabupaten Kampar tercapai dengan bidang yang terukur sebanyak 12.034 bidang, 
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lolos QC sebanyak 10.054 bidang, gagal QC sebanyak 2.031 bidang, bidang K4 sebanyak 

51 bidang, GU manual dan digital sebanyak 10.003 bidang, dan PBT yang dicetak 

sebanyak 10.003. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, NTIRP, INA-CORS, GNSS 
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PENDAHULUAN 

Bidang tanah merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan masyarakat. Bidang tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

masyarakat khususnya di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” negara hukum yang harus menjamin dan 

melindungi kebebasan hidup rakyatnya untuk mendapatkan hak yang seharusnya 

termasuk hak milik atas tanah. 

Hak milik atas tanah sangat penting bagi negara maupun masyarakat. 

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menguasai dan menjamin hak atas tanah, 

dengan negara menguasai hak atas tanah negara dapat meminimalisir sengeketa 

pertanahan. Maka dari itu perlu dilakukan pendaftaran tanah agar batas tanah dapat 

diketahui dan menjauhkan masyarakat dari sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan 

suatu masalah yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perkelahian antar 

keluarga atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya perang saudara (Martati & 

Karjoko, 2018). 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dapat memberikan hasil yang 

lebih besar dengan kurun waktu yang lebih singkat, dengan pengumpulan data 

dilakukan secara serentak pada semua bidang tanah yang terdapat dalam satu wilayah 

desa/kelurahan. Dengan adanya pendataan serentak ini akan lebih mudah dalam 

mengurangi sengketa mengenai sepadan dan hak milik atas tanah baik sesama 

masyarakat maupun dengan pemerintah yang sampai sekarang masih sering terjadi. 

Dalam proses pengukuran alat ukur yang digunakan adalah GPS Geodetik 

metode RTK menggunakan INA-CORS (Indonesian Continously Operating Reference 

Station). Layanan ini memuat RTK-NTRIP (Real Time Kinematic Networked Transport 

of RTCM via Protocol) yang dapat digunakan oleh siapa saja (Abidin, et al., 2010). 

Secara umum CORS adalah bentuk referensi Global Navigation Satellite System 

(GNSS) yang beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam. GNSS sendiri merupakan 

sistem yang terdiri dari konstilasi satelit untuk menyediakan informasi waktu dan lokasi 
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serta memancarkan sinyal dengan frekuensi secara terus-menerus (Syafii & Aditya, 

2017). 

Ketelitian suatu posisi yang diukur menggunakan metode RTK memiliki 

ketelitin sekitar 1-5 cm dalam kondisi yang sangat baik apabila ambiguitas fase dapat 

ditentukan dengan benar (Rassarandi, 2015). Salah satu kesulitan yang sulit diatasi yaitu 

kesulitan dalam menentukan ambiguitas fase pada sistem RTK, selain itu ketelitian juga 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain metode penentuan posisi yang 

digunakan, geometri satelit, jenis alat yang digunakan, proses pengolahan data, lama 

pengamatan dan gangguan-gangguan bias troposfer, inosfer, serta multipath (Syafii & 

Aditya, 2017).  

Penelitian ini bertujun untuk melakukan pengukuran pendaftaran tanah dengan 

menggunakan survei GNSS metode RTK-NTRIP dengan CORS sebagai basenya, yang 

hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk Peta Bidang Tanah (PBT) . CORS didesain 

sebagai referensi teliti yang mendukung pengukuran GNSS. Sinyal koreksi dikirimkan 

oleh CORS menggunakan metode NTRIP melalui jaringan internet ke rover station. 

Data yang diperoleh dapat langsung diunduh dari rover ke komputer, hasil tersebut 

berupa koordinat terkoreksi titik-titik batas bidang tanah. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi pekerjaan berada di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bangkinang Kota 

dan Kecamatan Kampar. Kecamatan Bangkinang Kota terdiri dari dua desa dan dua 

kelurahan, meliputi Desa Kumantan, Langgini, Bangkinang Kota dan Ridan Permai. 

Sedangkang kecamatan Kampar meliputi Sembilan desa, yaitu Desa Air Tiris, Batu 

Belah, Naumbai, Penyasawan, Pulau Sarak, Ranah Singkuang, Rumbio, Tanjung 

Berulak dan Tanjung Rambutan. 

 Penelitian ini hanya berfokus pada Desa Langgini, Kecamatan Bangkinang, 

Kabupaten Kampar, yang mana Desa Langgini memiliki target 1028 bidang yang harus 

tergambar. Waktu pelaksanaan pengukuran pemetaan dan informasi bidang tanah adalah 

selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PTSL 2019 Kabupaten Kampar 

(Sumber: PT. Surveyor Hasanah Raya, 2019) 

 Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 

sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan 

luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas- batasnya di lapangan. Sebelum 

melakukan pengukuran bidang tanah ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, 

yaitu:  

a. Inventarisasi sebaran Titik Dasar Teknik (TDT) atau base station (jika 

menggunakan metode CORS) sebagai titik pengikatan. 

b. Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan/atau belum terdaftar. 

c. Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat. 

d. Inventarisasi ketersediaan data pendukung. 

e. Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

f. Penyediaan peta kerja. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pekerjaan 

Penelitian ini menggunakan metode NRTK (Network-Real Time Kinematic) 

dimana data yang dihasilkan adalah data dari CORS yang sudah terkoreksi. Setelah data 

didapatkan, dilakukanlah penggambaran menggunakan perangkat lunak Auto CAD Map 

2013. Setelah bidang tergambar sesuai sketsa maka bidang-bidang tersebut di upload 

kea Badan Pertanahan Nasional dan pihak BPN akan mengkoreki bidang-bidang 

tersebut, atau biasa disebut dengan tahap Quality Control (QC). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Pengelolaan INA-CORS 

  GNSS Network Real Time Kinematic (NRTK) CORS terdiri dari 4 

 (empat) segmen yaitu (Abidin, et al., 2010): 
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1. Segmen satelit yaitu sekitar 40 (empat puluh) satelit GNSS (GPS, 

GLONASS, GALILEO, dan COMPAS) terletak di atas permukaan bumi 

dengan ketinggian sekitar 20.200 km. 

2. Segmen stasiun referensi (Base Station), segmen ini merupakan stasiun 

referensi yang di bangun di kantor-kantor pertanahan maupun kantor wilayah 

Badan Pertanhan Nasional Indonesia. 

3. Segmen stasiun kontrol, stasiun kontrol atau Server Network RTK terletak di 

Bangkinang, Kab. Kampar dengan kode stasiun CBKN. 

4. Segmen pengguna (user) yaitu berupa alat receiver rover atau receiver lain 

seperti receiver geodetik untuk static survey. 

 Cara pengoperasian rover CORS dapat berbeda-beda tergantung dari jenis 

perangkat yang digunakan, tapi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan rover CORS tersebut, yaitu (Ningsih, 2014):  

1. Koneksi antara rover dengan provider GSM/CDMA yang digunakan, hal ini 

berpengaruh karena proses pengiriman data menggunakan NTRIP. 

2. Koneksi antara rover dengan server JRSP, pada alat tertentu koneksi ini 

berlangsung setelah masuk ke dalam job yang digunakan. 

3. Ada tiga solution type yang dihasilkan selama pengamatan yaitu 

autonomous, float dan fixed. Untuk pengukuran teliti sebaiknya mencapai 

solution type fixed. 

4. Keterbukaan ruang pandang ke atas (mask angle) yang merupakan syarat 

utama dari pengamatan GNSS. 

5. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dapat langsung diunduh dari 

rover ke komputer, hasil tersebut berupa koordinat yang telah dikoreksi. 
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Gambar 4. Pengukuran Menggunakan GNSS Comnav T300 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan PT. Surveyor Hasanah Raya, 2019) 

 

Gambar 5. Tabel Koordinat Hasil Pengukuran 

Hasil RAW dat dari alat berbentuk excel dirubah dalam bentuk script agar dapat 

dipanggil pada aplikasi AutoCAD. Setelah script berhasil dipanggil, script-script 

tersebut akan berbentuk point-point dan point name dan dihubungkan menggunakan 

polyline agar terbentuk menjadi bidang tanah. Setelah terbentuk menjadi bidang tanah, 

bidang tersebut diberi nama pemilik, RT/RW, serta luas. Contoh script yang digunakan 

seperti gambar dibawah: 

 

Gambar 6. Format Script Menggunakan Aplikasi Notepad 
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Gambar 7. Hasil Pengukuran Metode RTK-NTIRP  

Menggunakan INA CORS 

Ada beberapa informasi yang didapat setelah melakukan pengukuran 

menggunakan INA-CORS metode RTK-NTRIP, umumnya informasi yang dimuat tidak 

jauh berbeda dengan metode lain seperti metode RTK contohnya. Hanya saja metode 

INA CORS lebih fleksibel digunakan, selain cakupannya luas, dengan metode ini kita 

dapat meminimalkan penggunaan alat (receiver GPS) yang ada karena tidak 

memerlukan tambahan alat yang dijadikan sebagai base. 

Informasi yang terdapat pada hasil pengukuran tersebut seperti nama point, 

easting, northing, height, solution, dan juga jenis survei yang digunakan. Pada gambar 

diatas jenis survey yang digunakan adalah Survey Point. Walaupun alat yang digunakan 

berbeda umumnya hasil yang didapatkan sama hanya saja terdapat sedikit perbedaan 

pada tampilan dan shortcut pada controller. 
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Gambar 8. Contoh Point Bidang Tanah pada aplikasi AutoCAD 

 

 

Gambar 9. Bidang Tanah hasil penggambaran 

Setelah bidang tersebut selesai digambar, ada namanya proses topologi, 

dilakukan pada AutoCAD Map dan menggunakan aplikasi tambahan yang dinamakan 

GeoKKP. Proses ini berguna untuk merapikan bidang tanah yang tumpang tindih, garis 

tidak menyatu dan lain-lain berkaitan dengan kesalahan pada penggambaran. 
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Gambar 10. Proses Topologi Bidang Tanah 

Tahap pertama yang dilakukan adalah clean Batas Bidang pada aplikasi KKP, 

hal ini bertujuan untuk menghapus garis menyilang, tumpang tindih, duplikat dan lain-

lain. Dengan cara Reclean berkali-kali sampai semua notifikasi error tersebut menjadi 

0. 

 

Gambar 11. Hasil Error pada proses Topologi 

Setelah direclean dan masih terdapat error seperti gambar 11 di atas yang 

ditunjukkan dengan tanda lingkaran dan silang, maka yang selanjutnya harus dilakukan 

adalah memperbaiki bidang tersebut secara manual, apakah itu bidang yang tumpang 

tindih, duplikat, atau error lainnya. Setelah semua telah diperbaiki ulangi tahapan Clean 

Batas Bidang lagi dan dilihat kembali terkait adanya keterangan error yang muncul. 

Pekerjaan ini perlu dilakukan secara berulang hingga keterangan error tidak ada sama 

sekali (BPN, 2017). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bidang tanah diukur menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System) 

South, ComNav, CHC Nav metode RTK-NTRIP menggunakan Ina-CORS BIG. Solusi 
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yang dihasilkan dalam pengukuran bidang adalah fix. Hal ini tercapai karena jaringan 

internet di Desa Langgini cukup bagus dengan kecepatan akses sampai dengan 

maksimal 25 mbps dan juga menara CORS yang sangat dekat dengan lokasi pengukuran 

(kurang dari 20 kilometer) sehingga ketelitian yang dihasilkan juga sangat baik.. Target 

yang ditetapkan Kabupaten Kampar adalah sebanyak 10.000 bidang tergambar dan PBT 

tercetak dalam waktu 180 hari, dan setiap Desa memiliki target yang berbeda dan target 

bidang Desa Langgini sebanyak 1028 bidang. Banyak hal yang perlu diperhatikan pada 

proses pengukuran karena setelah selesai pengukuran dan penggambaran data tersebut 

akan diserahkan kepada pihak BPN. 

Pihak BPN akan menyeleksi melalui proses Quality Control (QC) dan 

menyatakan apakah bidang tersebut layak untuk diterbitkan sertifikat atau tidak. Jika 

bidang tanah tersebut tidak lolos quality control maka pengukuran dan penggambaran 

tidak diterima, dan bidang tanah tersebut tidak akan terhitung. Pada pekerjaan PTSL 

2019 Kabupaten Kampar ini dapat dikatakan berhasil karena semua target setiap desa 

tercapai. Meskipun berhasil, namun masih terdapat beberapa bidang tanah yang tidak 

lolos quality control. 

 

Gambar 12. Bidang K1 K2 K3 K4 Desa Langgini 
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Bidang-bidang yang diupload kepada pihak BPN masih berupa bidang polos, 

yang artinya tidak berbentuk peta atau gambar ukur. Namun pada pelaporan progress 

pekerjaan gambar ukur dan Peta Bidang Tanah (PBT) sangat penting karena 

menyangkut soal pembayaran yang akan diterima, jadi Pihak III harus  melengkapi 

dua hal tersebut. Berikut terdapat beberapa ketentuan pembuatan gambar ukur, 

diantaranya (Santoso, 2010): 

1. Gambar ukur dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah dalam satu 

formulir gambar ukur. Catatan-catatan pada gambar ukur harus dapat digunakan 

sebagai data rekonstruksi batas bidang tanah. 

2. Format gambar ukur PTSL dapat berupa: 

- Format DI 107. 

- Format kertas standar A0, A1, A2, A3 atau A4 yang dapat memuat beberapa 

bidang tanah. 

- Peta Kerja dilampirkan pada Gambar Ukur menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan atau dicetak pada halaman 2 lembar Gambar Ukur. 

3. Informasi bidang tanah yang diperoleh dapat ditulis pada kolom yang tersedia 

di format GU atau berupa daftar pada lembar tersendiri dan menjadi bagian dari 

GU. 

4. Gambar ukur mencantumkan data sebagai berikut: 

- Panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan 

yang dihasilkan dengan metode terestris. 

- Deliniasi harus mencantumkan koordinat titik batasnya dan/atau ukuran 

panjangan sisi bidang tanah hasil pengukuran di lapangan dan hasil deliniasi 

yang dihasilkan dari metode fotogrametris. 

- Tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai penunjuk batas dan/atau diketahui 

oleh aparat desa/kelurahan untuk memenuhi asas persetujuan batas sebelah 

menyebelah  

- Tandatangan Petugas Ukur atau oleh Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau 

disaksikan oleh aparat desa/kelurahan. 

- Jika menggunakan peralatan elektronik (misalnya GPS), dilampirkan data 

ukuran (jika ada), hasil hitungan data digital berupa cetak baik untuk 
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pengukuran teristris dan atau pengamatan satelit. 

- Cetakan kartir hasil pengukuran bidang-bidang tanah sesuai cakupan jumlah 

bidang tanah yang ada di GU tersebut. Cetakan dapat di halaman 3 pada DI 

107 atau lembar lain, dengan mencantumkan skala peta, arah utara, 

NIB/nomor berkas/NUB (Nomor Urut Bidang) sesuai tahap kegiatan pada 

saat pencetakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 13. Contoh Gambar Ukur Desa Langgini 

Pembuatan Peta Bidang Tanah. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu 

bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu  yang batas-

batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk 

pengumuman data fisik. Peta Bidang Tanah (PBT) merupakan hasil akhir dari Program 

PTSL yang dikerjakan setelah bidang-bidang tanah sudah di upload pada sistem dan 

diterima oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) berikut beberapa tahapan pencetakan 

PBT, diantaranya: 

1. Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap wilayah desa/kelurahan (satu RT atau 

beberapa RT). Gambar bidang harus menggambarkan seluruh bidang-bidang 

tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan dengan menyesuaikan data 

geografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan lain-lain) dan disertai NIB. 
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2. Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidangbidang 

tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidangbidang tanah 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh 

pemilik tanah atau yang dikuasakan. 

3. Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak bidang 

tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam 

rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka 

penerbitan sertipikat hak katas tanah. 

4. Percetakan PBT dilakukan di aplikasi KKP. 

5. Peta Bidang Tanah ditandatangani oleh ketua satgas fisik. 

 

 

 

Gambar 14. Contoh Peta Bidang Tanah Desa 

Langgini 

(Sumber: PT. Surveyor Hasanah Raya, 2019) 

Pekerjaan PTSL 2019 Kabupaten Kampar selesai dengan waktu 205 hari,  yang 

artinya terlambat 25 hari dari waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa  faktor yang 

membuat pekerjaan menjadi terhambat, diantaranya: 

1. Hampir 80% dari keseluruhan bidang perumahan maupun kebun tidak memiliki 

tanda batas (patok). 

2. Masyarakat yang masih kurang kooperatif. 

3. Program PTSL dikaitkan dengan isu pajak. 

4. Kesulitan dalam hal komunikasi pemilik lahan yang berada diluar desa. 

5. Kegiatan pengukuran terhadap dengan aktivitas pendamping (Kadus). 

6. Program PTSL dikaitkan dengan isu politik Pilpres dan Pilkades.  

Hal-hal seperti diatas membuat pengukuran menjadi terhambat sementara waktu 

terus berjalan sehingga terjadi keterlambatan penyelsaian pekerjaan. Namun target 
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10.000 bidang pada PTSL 2019 Kabupaten Kampar tercapai dengan bidang yang 

terukur sebanyak 12.034 bidang, lolos QC sebanyak 10.054 bidang, gagal QC sebanyak 

2.031 bidang, bidang K4 sebanyak 51 bidang, GU manual dan digital sebanyak 10.003 

bidang, dan PBT yang dicetak sebanyak 10.003.  

Bidang Desa Langgini sendiri sudah memenuhi target yaitu sebanyak  1028 

bidang dan yang gagal QC sebanyak 560 bidang, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada 

tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Rekapitulasi Akhir PTSL 2019 Kabupaten Kampar 

(Sumber: PT. Surveyor Hasanah Raya, 2019) 

 

 

 

SIMPULAN  

1. Prosedur pengukuran metode RTK-NTRIP dengan INA-CORS dilakukan 

dengan cara mengukur bidang-bidang tanah menggunakan alat (GPS 

Geodetik) yang sudah diregistrasi atau didaftarkan CORS. Dalam mengakses 

CORS membutuhkan jaringan internet yang stabil agar koreksi data 

mendapatkan hasil yang maksimal. Solusi yang dihasilkan dalam pengukuran 

bidang adalah fix. Hal ini tercapai karena jaringan internet di Desa Langgini 

cukup bagus dengan kecepatan akses sampai dengan maksimal 25 mbps dan 

juga menara CORS yang sangat dekat dengan lokasi pengukuran (kurang dari 

20 kilometer) sehingga ketelitian yang dihasilkan juga sangat baik. 

2. Pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) memiliki beberapa tahapan, diawali 

dengan pengukuran dan penggambaran bidang tanah yang tidak dalam status 

sengketa, tidak overlay pada peta kerja (pengukuran tahun sebelumnya), dan 

bidang tanah lolos proses quality control dari BPN. Setelah proses tersebut 

dipenuhi, Peta Bidang Tanah baru dapat dibuat dengan skala yang telah 

ditentukan pada program aplikasi AutoCAD Map, Peta Bidang Tanah dicetak 
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setelah itu ditandatangani oleh satgas fisik. Jika semua tahapan tidak ada 

kendala, bidang tanah tersebut dapat diproses menjadi sertipikat. 

3. Target 10.000 bidang pada PTSL 2019 Kabupaten Kampar tercapai dengan 

bidang yang terukur sebanyak 12.034 bidang, lolos QC sebanyak 10.054 

bidang, gagal QC sebanyak 2.031 bidang, bidang K4 sebanyak 51 bidang, GU 

manual dan digital sebanyak 10.003 bidang, dan PBT yang dicetak sebanyak 

10.003. 
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Abstract 

Streaming media applications that require a high enough bitrate cause network load to 

increase, resulting in the services provided being unable to run properly. Streaming 

applications that require a high enough bitrate will affect the frame rate that is sent 

every second so that the impact on the services provided is less than optimal. In 

addition, the large number of streaming users also causes interference in accessing 

videos. The purpose of this research is to develop video streaming service media and 

test the quality of video streaming services through the influence of bitrate (5Mbps, 

10Mbps and 20Mbps), frame rate (10fps, 20fps and 30fps) and the number of clients (1, 

2 and 3) using bitrate (5 Mbps, 10 Mbps and 20 Mbps) with QoS parameters (delay, 

jitter, throughput and packet loss). In this study the Raspberry Pi server and local 

website media (192.168.100.1/video streaming) were used on the wireless LAN 

network. The research conducted can produce a video streaming service provider 

website and QoS parameter data that shows the quality of video streaming services is in 

good category and suitable to be watched based on the International 

Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) standard G.1010. 

Keywords: Streaming video quality, Raspberry Pi Server, Wireless LAN, QoS 

Parameter, Local Website 

Abstrak  

Aplikasi streaming media yang membutuhkan bitrate cukup tinggi menyebabkan beban jaringan 

bertambah sehingga mengakibatkan pelayanan yang diberikan tidak dapat berjalan dengan baik. 

Aplikasi streaming yang membutuhkan bitrate cukup tinggi akan mempengaruhi frame rate yang 

dikirim setiap detiknya sehingga memberikan dampak pada pelayanan yang diberikan menjadi 

kurang maksimal. Selain itu, dengan banyaknya jumlah pengguna streaming juga menyebabkan 

gangguan dalam meng-acces video. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan 

menguji kualitas layanan video streaming melalui pengaruh bitrate, frame rate dan jumlah client 

dengan parameter QoS (delay, jitter, throughput dan packet loss) menggunakan server Raspberry 

Pi dan media website lokal (192.168.100.1/videostreaming) pada jaringan wireless LAN. 

Penelitian ini mengasilkan pengaruh bitrate (5 Mbps, 10 Mbps dan 20 Mbps), frame rate (10 fps, 

20 fps dan 30 fps) dan jumlah client (1, 2 dan 3) menggunakan bitrate (5 Mbps, 10 Mbps dan 20 

Mbps) terhadap parameter QoS (delay, jitter, throughput dan packet loss) pada layanan video 

streaming menggunakan server Raspberry Pi dan website lokal (192.168.100.1/videostreaming) 

menghasilkan kualitas layanan video streaming yang baik dan layak untuk ditonton berdasarkan 

standar International Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) G.1010. 
Kata Kunci: Kualitas video streaming, Server Raspberry Pi, Wireless LAN, Parameter QoS, 

Website Lokal 

mailto:ariep@jgu.ac.id
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PENDAHULUAN 

Menurut Yoseta dalam Pratomo (2018) operator internet XL axiata menunjukkan 

pertumbuhan pada layanan streaming terutama video yang mencapai angka 48% dari 

trafik data. Hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk terus meningkatkan kualitas 

video streaming. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan video streaming yang 

semakin meningkat maka diperlukan kualitas layanan, performansi dan kehandalan 

video streaming untuk menjalankan (Nuryaman & Ekadiansyah, 2020; Rifai et al., 

2016; Setiawan et al., 2020). Namun dalam proses pemutaran video hasilnya tidak 

selalu sesuai dengan yang diinginkan, seperti bandwidth yang terlalu kecil untuk 

ukuran video dengan resolusi yang besar, ataupun bandwidth yang kecil dengan user 

yang banyak dalam satu jaringan sehingga video yang dijalankan akan mengalami 

delay (Andrea et al., 2017; Jaenul et al., 2019). Aplikasi streaming media yang 

membutuhkan bitrate cukup tinggi menyebabkan beban jaringan bertambah sehingga 

menyebabkan service yang diberikan tidak dapat berjalan dengan (Diwi et al., 2014; 

Pangestu et al., 2021; Ramdhani et al., 2010). Selain itu dalam transmisi data dapat 

terjadi kegagalan paket data yang disebut dengan packet loss (Istianti & Bogi, 2019; 

Pangestu et al., 2020). Aplikasi streaming yang membutuhkan bitrate cukup tinggi 

akan mempengaruhi frame rate yang dikirim setiap detiknya sehingga menyebabkan 

pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal (J.Ari, 2015; Yusro & 

Muhamad, 2021). Sementara itu pelayanan streaming yang dipengaruhi oleh 

banyaknya jumlah pengguna (client) juga menyebabkan gangguan dalam meng-

access video. Oleh karena itu dibutuhkan server yang dapat melayani beberapa user 

dengan baik dengan performansi yang baik agar didapatkan hasil streaming video 

dengan kualitas yang baik(Indrawati et al., 2019; Rizal & Purwanto, 2011). 
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METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini dilakukan metode penelitian Research and Development (RnD). 

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Purnama, 2016; Sugiyono, 2008). Pada Gambar 1 di 

bawah ini disajikan diagram alir tahapan pada penelitian: 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan menemukan potensi dan masalah yang ada di sekitar 

masyarakat. Setelah menemukan adanya masalah, dilakukan penelitian dengan 

mengumpulkan data sebagai bahan rujukan untuk melakukan tahap desain produk. 

Produk yang dirancang akan disesuaikan dengan masalah yang ditemukan. Setelah 

rancangan produk diselesaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi data. 

Dalam tahap ini rancangan produk akan disesuaikan dengan data yang ada. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan revisi desain. Jika ditemukan rancangan desain yang 

tidak sesuai dengan data, maka dalam tahap revisi ini akan dilakukan perubahan 

desain agar sesuai dengan data yang ada. Apabila seluruh rancangan produk telah 

disesuaikan maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba produk. Dengan 

melakukan uji coba maka dapat diketahui kesesuaian produk yang telah di rancang. 

 

2.1  Rancangan Sistem Penelitian 

 

Pada perancangan sistem penelitian akan disajikan topologi jaringan lokal untuk 

melakukan streaming video secara on demand. Topologi jaringan dilakukan secara 

nirkabel melalui Wireless Local Area Networ (WLAN) yang ditunjukkan pada 
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Gambar 2 di bawah ini: 

 

Gambar 2 Topologi Jaringan Lokal Wireless LAN 

 

Topologi jaringan untuk membangun sebuah komunikasi streaming video disusun oleh 

beberapa perangkat diantarnya: 

1. Website 

Website yang digunakan pada penelitian ini merupakan website lokal dengan 

alamat yang menggunkan IP statis server, yakni 192.168.100.1/videostreaming. 

Jenis video yang disedikan pada website ini adalah jenis on deman tanpa 

memberikan menu download. 

2. Server 

Server yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah mini PC Raspberry Pi 

3 Model B+ yang telah terinstal OS Raspbian pada SD Card sebagai sistem untuk 

Raspberry Pi. 

3. Acces Point 

Acces Point berfungsi untuk menghubungkan antara client dan server secara 

wireless untuk dapat berkomunikasi menggunakan jaringan jaringan WiFi. 

4. Client 

Client merupakan perangkat yang meminta suatu layanan tertentu kepada 

server. Pada penelitian ini digunakan empat buah client diantaranya 3 buah laptop 

dan 1 buah smartphone android. 

 

2.2  Prosedur Pengambilan Data Penelitian 

 

Dalam melakukan perancangan layanan video streaming dilakukan beberapa 

tahapan yang disajikan pada alur diagram Gambar 3 di bawah ini: 
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Gambar 3 Prosedur Pengambilan Data Penelitian 

 

 

2.3  Teknik Analisa Data 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas video streaming menggunakan 

parameter QoS seperti delay, jitter, throughput, packet loss. Dalam melakukan 

kegiatan streaming video, pengguna menginginkan kualitas gambar dan suara yang 

baik. Untuk menganalisa kualitas video digunakan parameter QoS yang mengacu 

pada International Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) 

G.1010. Data penelitian diperoleh melalui software WireShark. Pada penelitian ini 

dilakukan 3 skenario pengujian diantaranya: 

1. Skenario 1 (Pengaruh Bitrate) 

Pengujian pada skenario 1 dilakukan dengan 3 macam bitrate, yakni 5 Mbps, 10 

Mbps dan 20 Mbps. 

2. Skenario 2 (Pengaruh Frame Rate) 

Pengujian pada skenario 2 dilakukan dengan 3 macam frame rate, yakni 10 fps, 20 

fps dan 30 fps. 

3. Skenario 3 (Pengaruh Jumlah Client Menggunakan Bitrete) 

Pengujian pada skenario 3 dilakukan dengan menggunakan 1 hingga 3 client 

dengan 3 macam bitrate, yakni 5 Mbps, 10 Mbps dan 20 Mbps. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dihasilkan website penyedia layanan video streaming yang 

dapat diakses melalui 192.168.100.1/videostreaming ditampilkan pada Gambar 4 di 

bawah ini: 

(a) (b) 

Gambar 4 (a) Tampilan Awal Portal Video Streaming (b) Tampilan Awal Video 

 

Hasil pengujian layanan video streaming data didapatkan melalui software WireShark 

akan dihitung menggunakan formula yang merujuk pada International 

Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) untuk mengetahui kategori 

kualitas layanannya. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Skenario 1 (Pengaruh bitrate) 

Pada skenario 1 didapatkan hasil data pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil pengujian pengaruh bitrate 

 5 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 

Delay 1.57 ms 0.77 ms 0.51 ms 
Jitter 1.1 ms 2.35 ms 1.91 ms 

Throughp
ut 

5978 
Kbps 

12333 
Kbps 

18333 
Kbps 

Packet 
Loss 

0.00% 0.00% 0.00% 

Adapun hasil pengujian Tabel 1 dapat disajikan pada Gambar 5 di bawah ini: 
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(a) (b) 

 

 

 

  

(c)                                                                                             

(d) 

 

Gambar 5 (a) Grafik pengaruh bitrate pada delay (b) Grafik pengaruh bitrate 

pada jitter 

(c) Grafik pengaruh bitrate pada throughput (d) Grafik pengaruh bitrate 

pada packet loss 

 

Dari Gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa semakin besar bitrate maka 

nilai delay semakin kecil. Penurunan delay pada disebabkan karena jumlah bit 

yang dikirimkan setiap detik semakin banyak jumlahnya, sehingga 

mengakibatkan senggang waktu pengiriman antar paket semakin kecil. Sedangkan 

nilai jitter pada setiap bitrate tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin 

besar bitrate maka nilai throughput semakin besar, hal ini disebabkan karena 

jumlah bit yang dikirimkan setiap detik semakin banyak jumlahnya, sehingga 

kecepatan  yang dibutuhkan pun semakin besar. Packet loss atau jumlah paket 

data yang hilang saat proses pengiriman. Pada pengujian mengenai pengaruh 

bitrate dihasilkan keseluruhan packet loss adalah 0.00% yang artinya tidak ada 
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paket yang hilang selama proses transmisi data atau terdapat paket yang hilang 

dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan data yang terkirim. 

 

2. Skenario 2 (Pengaruh frame rate) 

Pada skenario 2 didapatkan hasil data pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil pengujian pengaruh framerate 

 

 10fps 20fps 30fps 

Delay 2.77 1.98 ms 1.32 
ms 

Jitter 12.49 7.49 ms 0.61 
Throughp

ut 
3796

K 
5282K 7349K 

Packet 
Loss 

0.01% 0.01% 0.01% 

 

Adapun hasil pengujian Tabel 2 dapat disajikan pada Gambar 6 di bawah ini: 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 
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 (c)                                                               (d) 

Gambar 6 (a) Grafik pengaruh frame rate pada delay (b) Grafik pengaruh frame 

rate pada jitter 

(c) Grafik pengaruh frame rate pada throughput (d) Grafik pengaruh 

frame rate pada packet loss 

 

Dari Gambar 6 di atas dapat diketahui bahwa semakin besar frame rate 

maka nilai delay semakin kecil. Penurunan delay pada frame rate yang semakin 

besar disebabkan karena semakin besar frame rate maka bitrate- nya semakin 

besar. Sedangkan jitter merupakan varians dari nilai delay yang didapatkan. 

Semakin besar frame rate maka nilai throughput semakin besar. Besarnya nilai 

throughput karena jumlah bit yang dikirimkan setiap detik semakin banyak 

jumlahnya, sehingga kecepatan yang dibutuhkan pun semakin besar, agar data 

yang dikirimkan oleh server dapat diterima oleh client dengan baik. Parameter 

terakhir adalah packet loss atau jumlah paket data yang hilang saat proses 

pengiriman. Pada pengujian mengenai pengaruh frame rate dihasilkan 

keseluruhan packet loss adalah 0.01% yang artinya terdapat sedikit jumlah data 

yang hilang jika dibandingkan dengan data yang terkirim. 
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3. Skenario 3 (Pengaruh jumlah client menggunakan bitrate) 

Pada skenario 3 didapatkan hasil data pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5. 

 

 

Tabel 3. Hasil pengujian pengaruh client menggunakan bitrate 5 

Mbps 

 

 1 Client 2 Client 3 Client 
Delay 1.57 ms 2.04 ms 2.35 ms 
Jitter 1.1 ms 11.01 ms 44.61 ms 

Throughp
ut 

5978 
Kbps 

4688 
Kbps 

3921 Kbps 

Packet loss 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Tabel 4. Hasil pengujian pengaruh client menggunakan bitrate 

10 Mbps 

 

 1 Client 2 Client 3 Client 

Delay 0.77 ms 0.86 ms 0.98 ms 

Jitter 2.35 ms 0.20 ms 0.04 ms 

Throughpu
t 

12333 
Kbps 

11000 
Kbps 

10000 
Kbps 

Packet loss 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Tabel 5. Hasil pengujian pengaruh client menggunakan bitrate 

20 Mbps 

 

 1 Client 2 Client 3 Client 

Delay 0.51 ms 0.36 ms 0.69 ms 
Jitter 1.91 ms 0.01 ms 0.15 ms 

Throughput 18333 Kbps 14000 Kbps 11000 
Kbps 

Packet loss 0.00% 0.00% 0.00% 

Adapun hasil pengujian Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 dapat disajikan pada 

Gambar 7 di bawah ini: 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

 

 

Gambar 7 (a) Grafik pengaruh jumlah client pada delay (b) Grafik pengaruh 

jumlah client pada jitter 

(c) Grafik pengaruh jumlah client pada throughput   (d) Grafik pengaruh 

jumlah client pada packet loss 

 

Dari Gambar 7 di atas dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah 

client maka nilai delay semakin kecil. Semakin banyak jumlah client maka 

semakin banyak permintaan client kepada server yang mengakibatkan adanya 

waktu tunda dalam proses pengiriman. . Sedangkan jitter merupakan varians dari 

nilai delay yang didapatkan. Semakin banyak jumlah client maka nilai 

throughput semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah client 

maka kecepatan transmisi data akan berkurang akibat dari pembagian transmisi 

data pada masing-masing client. Packet loss atau jumlah paket data yang hilang 

saat proses pengiriman. Adapun nilai packet loss dalam keseluruhan pengujian 

jumlah client menggunakan bitrate yang berbeda memiliki nilai yang sama yakni 

0.00% artinya tidak ada paket yang hilang selama proses transmisi data atau 

terdapat sedikit jumlah data yang hilang jika dibandingkan dengan data yang 

terkirim. 

 

SIMPULAN  

Pengaruh bitrate (5 Mbps, 10 Mbps dan 20 Mbps), frame rate (10 fps, 20 fps dan 
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30 fps) dan jumlah client (1, 2 dan 3) menggunakan bitrate (5 Mbps, 10 Mbps dan 

20 Mbps) terhadap parameter QoS (delay, jitter, throughput dan packet loss) pada 

layanan video streaming menggunakan server Raspberry Pi dan website lokal 

(192.168.100.1/videostreaming) menghasilkan kualitas layanan video streaming 

yang baik dan layak untuk ditonton berdasarkan standar International 

Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) G.1010. 
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Abstract 

Measurement and mapping of land parcels is one of a series of activities in land 

registration. This activity is carried out by measuring and mapping at the boundaries of 

parcels using the extra terrestrial, terrestrial, photogrammetric, remote sensing, and other 

methods. However, with the progress and development of science and technology at this 

time, the activity of measuring and mapping land parcels can be done using extrateristris 

methods using GPS receivers that have high accuracy in a relatively shorttime. 

Mapping measurements in this study use the method of extraterrestrial. Extraterrestrial is 

the determination of the position carried out by measurements or observations to objects / 

celestial bodies both natural (such as the moon, stars and quasars) or man-made such as 

satellites. One of the methods of extraterrestrial positioning system that has been known so 

far is survey with GPS. 

In the end of the measurement of this mapping will produce output in the form of a Land 

Parcel Map/Peta Bidang Tanah (PBT). PBT are the results of mapping 1 (one) or more 

parcels of land on paper sheets with a certain scale whose limits have been determined by 

the authorized official and are used to announcement of physical data. 

Keywords: Extraterestric, GNSS, Land Parcel Map. 

Abstrak 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam 

pendaftaran tanah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dan 

pemetaan pada batas-batas bidang tanah dengan menggunakan metode extraterestris, 

terestris, fotogrametris, penginderaan jauh, dan dengan metode-metode lainnya. Namun 

dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, 

kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode ekstra teristris menggunakan receiver GPS yang mempunyai ketelitian tinggi 

dengan waktu yang relatif singkat. 

Pengukuran pemetaan pada penelitian ini menggunakan metode extratrestris, ekstraterestris 

nmerupakan penentuan posisi dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan ke 

objek/benda angkasa, baik yang alamiah (seperti bulan, bintang, dan quasar) maupun yang 
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buatan manusia seperti satelit. Salah satu metode atau sistem penentuan posisi ecara 

ekstratersetris yang telah dikenal selama ini, yaitu survei dengan GPS. 

Pada akhirnya pengukuran pemetaan ini akan menghasilkan keluaran berbentuk Peta 

bidang tanah (PBT), Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau 

lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. 

 

Kata Kunci: Ekstraterestris, GNSS, Peta Bidang Tanah 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan bidang tanah 

menjadi semakin tidak terbatas. Jumlah pertumbuhan penduduk terus bertambah dari 

waktu ke waktu, sedangkan bidang tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia 

jumlahnya tetap. Ketidakseimbangan antara bidang tanah dengan jumlah manusia tentu 

akan menimbulkan banyak permasalahan bagi manusia itu sendiri. Konflik pertanahan 

yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik 

vertikal. Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat dengan 

pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Salah satu kasus 

yang paling menonjol adalah kasus yang terjadi terkait permasalahan sertifikat ganda 

atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah (Anatami, 2017). 

Penyebab lainnya dari sengketa pertanahan adalah nilai ekonomis tanah yang 

cukup tinggi dan tanah merupakan simbol eksistensi dan status sosial ditengah 

masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan yang vertikal dan 

horizontal itu. Menurut Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan, sepanjang tahun 2018 tercatat ada 2.546 sengketa tanah 

(Ismail, 2011). 

Permasalahan tanah yang beredar di masyarakat umumnya terkait dengan 

kepastian akan letak, luas dan batas tanah itu sendiri. Pendaftaran tanah sebagai 

pelaksanaan Pasal 19 Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan 

suatu tanah bagi seseorang. Kepastian hukum yang dijamin dalam UUPA pasal 19 

tersebut, meliputi : 
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1. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah. 

2. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah. 

3. Pemberian surat berupa sertifikat. 

Hal yang paling mendasar adalah memastikan bahwa bidang tanah yang 

dilaksanakan adalah sesuai dengan lokasi yang disebutkan dalam kontrak dan sertifikat 

tanah yang dimiliki oleh pemilik bidang tanah, karena semua acuan perletakan 

bangunan dan infrastrukturnya harus mengacu pada batas-batas lahan yang benar. 

Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah diperoleh dari hasil pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah (ATR/BPN, 2018). Mengingat banyaknya kasus sengketa lahan 

yang terjadi dan pentingnya proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah. 

Luas bidang tanah dalam prakteknya dapat diperoleh dengan pengukuran 

langsung menggunakan alat pita ukur dengan mengukur jarak diantara batas bidang 

tanah. Sampai saat ini pengukuran bidang tanah untuk kepentingan pendaftaran tanah 

oleh BPN dilakukan secara terestris yaitu dengan cara pengukuran langsung 

menggunakan pita ukur, salah satu alternatif pemetaan digital seiring dengan 

perkembangan teknologi pemetaan saat ini adalah dengan menerapkan teknologi Global 

Positioning System (GPS) (Yuwono, Bambang, & Artiningsih, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan metode ekstraterestris 

(survei GPS/GNSS) yang nantinya menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT) dari 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) PTSL di Desa Bidan 

Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. PBT adalah hasil pemetaan satu 

bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas–

batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk 

pengumuman data fisik. Skala yang dimaksud secara umum menyesuaikan dengan luas 

lahan yang ingin dipetakan, semakin kecil bidang tanah, digunakan skala peta yang 

lebih besar. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi pekerjaan PTSL berada di 2 (dua) kecamatan (Gambar 1), yaitu 

Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Kampar. Kecamatan Bangkinang Kota 

terdiri dari dua desa dan dua kelurahan, meliputi Desa Kumantan, Langgini, 

Bangkinang Kota dan Ridan Permai. Sedangkan kecamatan Kampar meliputi Sembilan 

desa, yaitu Desa Air Tiris, Batu Belah, Naumbai, Penyasawan, Pulau Sarak, Ranah 

Singkuang, Rumbio, Tanjung Berulak dan Tanjung Rambutan. 

Penelitian ini hanya berfokus pada Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, 

Kabupaten Kampar, dimana memiliki target 2996 bidang yang harus tergambar dari luas 

wilayah sebesar 3.496 hektar (Ha). Waktu pelaksanaan pengukuran pemetaan dan 

informasi bidang tanah adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

Gambar 1. Lokasi Kegiatan PTSL 2019 Kabupaten Kampar 

(Sumber: Dok. PT. Surveyor Hasanah Raya, 2019) 

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah–kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 

sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan 

luas diatas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya dilapangan. Sebelum 

melakukan pengukuran bidang tanah ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, 

yaitu: 
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a. Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan/atau belum terdaftar. 

b. Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat. 

c. Inventarisasi ketersediaan data pendukung. 

d. Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

e. Penyediaan peta kerja. 

Penelitian ini menggunakan metode ekstraterestris dimana pengukuran 

menggunakan GPS dan terhubung dengan satelit serta mengakuisisi langsung dengan 

objek dalam hal ini bidang tanah masyarakat (Abidin, 2007). Setelah data didapatkan, 

dilakukanlah penggambaran menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map 2012. 

Penentuan posisi dalam pemetaan ekstraterestris dilakukan dengan pengukuran 

atau pengamatan ke objek/benda angkasa baik yang alamiah (seperti bulan, bintang, dan 

quasar) maupun yang buatan manusia seperti satelit. Salah satu metode atau sistem 

penentuan posisi secara ekstratersetris yang telah dikenal selama ini, yaitu survei 

dengan GPS. Dalam perkembangan survei ekstraterestrial, penggunaan survei GPS 

sering digunakan untuk menentukan titik titik kontrol geodesi, baik titik kontrol 

horisontal maupun titik kontrol vertikal, dimana untuk melakukan pengukuran kerangka 

kontrol ini tidak terlepas dari jaring geodesi. Jaring geodesi juga dapat didefinisikan 

sebagai bentuk geometri yang terdiri dari tiga atau lebih titik yang dilakukan 

pengukuran geodesi, dimana pengukuran ini terdiri dari pengukuran jarak horisontal, 

sudut, azimuth, dan lain sebagainya (Rassarandi, 2016). 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

Pada dasarnya extraterestris merupakan satu metode yang mutakhir, data yang 

didapatkan juga relatif cepat dikarenakan menggunakan GPS (Rassarandi, Sai, & 

Purwanto, 2015). Namun juga perlu diperhatikan bahwa metode ini juga perlu 

dikombinasikan dengan metode foto udara jika menemukan lokasi yang tidak dapat 

terjun langsung ke lapangan. Dalam proses pengukuran alat ukur yang digunakan adalah 

GPS Geodetik dengan metode RTK menggunakan INA-CORS (Indonesian Continously 

Operating Reference Station). Layanan ini memuat RTK-NTRIP (Real Time Kinematic 

Networked Transport of RTCM via Protocol) yang dapat digunakan oleh siapa saja. 

Secara umum CORS adalah bentuk referensi Global Navigation Satellite System 

(GNSS) yang beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam. GNSS sendiri merupakan 

sistem yang terdiri dari konstilasi satelit untuk menyediakan informasi waktu dan lokasi 

serta memancarkan sinyal dengan frekuensi secara terus-menerus (Abidin, 2007). 
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GNSS Network Real Time Kinematic (NRTK) CORS terdiri dari 4 (empat) 

segmen yaitu: 

1. Segmen satelit yaitu sekitar 40 (empat puluh) satelit GNSS (GPS, GLONASS, 

GALILEO, dan COMPAS) terletak di atas permukaan bumi dengan ketinggian 

sekitar 20.200 km. 

2. Segmen stasiun referensi (Base Station), segmen ini merupakan stasiun referensi 

yang di bangun di kantor-kantor pertanahan maupun kantor wilayah Badan 

Pertanhan Nasional Indonesia. 

3. Segmen stasiun kontrol, stasiun kontrol atau Server Network RTK terletak di 

Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan kode stasiun CBKN. 

4. Segmen pengguna (user) yaitu berupa alat receiver rover atau receiver lain 

seperti receiver geodetik untuk static survey. 

Seperti yang kita ketahui bahwa cara pengoperasian rover CORS dapat berbeda-

beda tergantung dari merk yang digunakan, tapi terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan selama penggunaan rover CORS tersebut, yaitu: 

1. Koneksi antara rover dengan provider GSM/CDMA yang digunakan, hal ini 

berpengaruh karena proses pengiriman data menggunakan NTRIP. 

2. Koneksi antara rover dengan server JRSP, pada alat tertentu koneksi ini 

berlangsung setelah masuk ke dalam job yang digunakan. 

3. Terdapat tiga solution type yang dihasilkan selama pengamatan yaitu 

autonomous, float dan fixed. Untuk pengukuran teliti sebaiknya mencapai 

solution type fixed. 

4. Keterbukaan ruang pandang ke atas (mask angle) yang merupakan syarat utama 

dari pengamatan GNSS. 

5. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dapat langsung diunduh dari rover ke 

komputer, hasil tersebut berupa koordinat yang telah terkoreksi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data 

dilapangan tepatnya di desa Ridan. Pegumpulan data menggunakan metode 

ekstrateristris yang mana pengukuran dilakukan secara langsung. Data yang dihasilkan 

adalah koordinat hasil pengukuran yang kemudian dijadikan Gambar Ukur (GU) digital 
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Gambar 4. Diagram alir pengumpulan data 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penggambaran bidang tanah diperlukan titik koordinat untuk memulai titik 

awal dan akhir penggambaran. Umumnya terdapat empat titik koordinat yang 

digunakan untuk membuat satu bidang tanah, seperti kapling rumah, lahan perkebunan 

dan lain–lain. Empat titik yang dimaksud adalah titik sudut pada lahan yang ingin 

dipetakan. Untuk memulai penggambaran harus dilakukan beberapa langkah seperti 

berikut: 

1. Masukkan titik koordinat di AutoCad 3D 

2. Pastikan titik koordinat sudah memiliki point, atau jika belum ada perlu dibuat 

terlebih dahulu menggunakan perintah point di AutoCad 

3. Tarik garis sesusai titik menggunakan poligon atau poliline 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

770 

 

4. Tentukan panjang hasil ukuran menggunakan perintah DAL di AutoCad dan 

selanjutnya dilakukan proses pemberian NIB, NUB dan nama sempadan. 

Setelah selesai, gambar ukur yang fix dan sudah divalidasi selanjutnya dilakukan 

layouting peta bidang tanah. Layout peta adalah tata letak dari suatu bentuk 

perancangan yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang 

sebelumnya sudah di konsep terlebih dahulu. Dalam hal ini layout untuk PTSL sudah 

memiliki kriteria tertentu yang melengkapi unsur pendukung peta bidang tanah seperti 

NUB, NIB, skala, koordinat, arah mata angin, pemilik lahan, sempadan dan keterangan. 

Pada layout ini, bidang/lahan yang digambarkan dalam satu layout dapat tercantum 

lebih dari satu, maksudnya dapat digambarkan beberapa bidang yang dimasukan dalam 

satu layout dengan skala tertentu. 

 

Gambar 5. Layout Bidang Hasil Pengukuran Desa Ridan Permai 

Bidang-bidang yang diupload kepada pihak BPN masih berupa bidang polos 

yang artinya tidak berbentuk peta atau gambar ukur. Namun pada pelaporan progress 

pekerjaan Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah (PBT) sangat penting karena 

menyangkut soal pembayaran yang akan diterima, jadi Pihak ketiga harus melengkapi 
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dua hal tersebut. Berikut adalah beberapa ketentuan pembuatan gambar ukur, 

diantaranya: 

1. Gambar ukur dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah dalam satu formulir 

gambar ukur. Catatan-catatan pada gambar ukur harus dapat digunakan sebagai 

data rekonstruksi batas bidang tanah. 

2. Format gambar ukur PTSL dapat berupa: 

a. Format DI 107. 

b. Format kertas standar A0, A1, A2, A3 atau A4 yang dapat memuat 

beberapa bidang tanah. 

c. Peta Kerja dilampirkan pada Gambar Ukur menjadi satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan atau dicetak pada halaman 2 lembar Gambar Ukur. 

3. Informasi bidang tanah yang diperoleh dapat ditulis pada kolom yang tersedia di 

format GU atau berupa daftar pada lembar tersendiri dan menjadi bagian dari 

GU. 

4. Gambar ukur mencantumkan data sebagai berikut: 

a. Panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di 

lapangan yang dihasilkan dengan metode ekstraterestris. 

b. Deliniasi harus mencantumkan koordinat titik batasnya dan/atau ukuran 

panjangan sisi bidang tanah hasil pengukuran di lapangan dan hasil 

deliniasi yang dihasilkan dari metode fotogrametris. 

c. Tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai penunjuk batas dan/atau 

diketahui oleh aparat desa/kelurahan untuk memenuhi asas persetujuan 

batas sebelah menyebelah 

d. Tandatangan Petugas Ukur atau oleh Surveyor Kadaster Berlisensi 

dan/atau disaksikan oleh aparat desa/kelurahan. 

e. Jika menggunakan peralatan elektronik (misalnya GPS), dilampirkan 

data ukuran (jika ada), hasil hitungan data digital berupa cetak baik untuk 

pengukuran teristris dan atau pengamatan satelit. 

f. Cetakan kartir hasil pengukuran bidang-bidang tanah sesuai cakupan 

jumlah bidang tanah yang ada di GU tersebut. Cetakan dapat di halaman 

3 pada DI 107 atau lembar lain, dengan mencantumkan skala peta, arah 
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utara, NIB/ nomor berkas/ NUB (Nomor Urut Bidang) sesuai tahap 

kegiatan pada saat pencetakan. 

Peta Bidang Tanah (PBT) merupakan hasil akhir dari Program PTSL, dikerjakan 

setelah bidang-bidang tanah sudah diupload pada sistem dan diterima oleh BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) berikut beberapa tahapan percetakan PBT, diantaranya: 

1. Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap wilayah desa/kelurahan (satu RT atau 

beberapa RT). Gambar bidang harus menggambarkan seluruh bidang-bidang 

tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan dengan menyesuaikan data 

geografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan lain-lain) dan disertai NIB. 

2. Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidangbidang 

tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidangbidang tanah 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh 

pemilik tanah atau yang dikuasakan. 

3. Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak bidang 

tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam 

rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka 

penerbitan sertipikat hak katas tanah. 

4. Percetakan PBT dilakukan di aplikasi KKP. 

5. Peta Bidang Tanah ditandatangani oleh Ketua Satgas Fisik. 
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Gambar 6. Salah satu contoh Peta Bidang Tanah Desa Ridan Permai 
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Pekerjaan pemetaan informasi bidang tanah yang dilakukan salah satunya 

bertujuan untuk melaukan pendataan status tanah atau bidang tanah yang ada di seluruh 

Indonesia umumnya dan khusunya di  Kabupaten Kampar. Sebagaimana pekerjaan pada 

Tahun 2019 ini terbagi atas wilayah Kecamatan Kampar, yang salah satunya desa Ridan 

Permai. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

tersebut harus melalui proses yang sistematis sebagaimana program pekerjaan ini yakni 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sehingga tidak boleh dalam pengukuran 

di desa-desa yang ada di Kabupaten Kampar ini yang gagal terpetakan sesuai 

rencananya. Hal hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengukuran harus 

dilakukan secara kaedah pengukuran yang benar agar hasil pengukuran nanti dapat 

sesuai dengan standar Kementerian Tata Ruang dan diproyeksikan dalam sistem 

proyeksi TM-3. 

Gambar 7. Persebaran bidang hasil pengukuran Desa Ridan Permai 
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Adapun rincian jumlah bidang tanah yang tersebar di Desa Ridan Permai adalah 

sejumlah 3348 bidang yang terukur dan tergambar, serta yang lolos Quality Control 

oleh pihak BPN sejumlah 2996 bidang. 

Prosedur yang harus ditempuh masyarakat untuk mengetahui letak, luas dan 

batas bidang tanah adalah dengan ikut langsung dalam proses pengukuran dan 

pemetaan, baik itu pada proses pemberkasan, penentuan batas dengan sempadan dan 

lain seterusnya. Pada saat proses pengukuran bidang tanah oleh surveyor, masyarakat 

harus mengisi berkas terlebih dahulu, setelah lengkap berkasnya masyarakat 

menunjukkan batas bidang tanahnya dan kemudian dibuat Gambar Ukur oleh surveyor. 

 

SIMPULAN  

1. Pengukuran ekstraterestris merupakan penentuan posisi yang dilakukan dengan 

pengukuran atau pengamatan ke objek/benda angkasa, baik yang alamiah 

(seperti bulan, bintang, dan quasar) maupun yang buatan manusia seperti satelit. 

Salah satu metode atau sistem penentuan posisi secara ekstraterestris yang 

handal dalam penerapannya pada pelaksanaan PTSL adalah survei dengan satelit 

GPS/GNSS. 

2. Target pelaksanaan PTSL tahun 2019 di desa Ridan Permai terpenuhi yaitu 

sebanyak 3348 bidang yang terukur dan tergambar, serta yang lolos Quality 

Control oleh pihak BPN sejumlah 2996 bidang. 

3. Dalam pengukuran dan pemetaan PTSL terdapat beberapa kendala yang harus 

dihadapi seperti masyarakat yang masih kurang kooperatif dan kesulitan dalam 

hal komunikasi pemilik lahan yang berada diluar desa. 
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Abstract  

 

Biomechanics is a field of science that studies the movement of living things, especially 

humans. In this science, it is known that there is a signal called electromyography (EMG). 

EMG is an electrical signal that comes from human muscles. This signal is widely used as a 

control medium, one of which is a hand robot. This study aims to classify the movement 

patterns of human fingers. A Myo Armband sensor is used to detect the EMG signal. This 

sensor is placed on the forearm of the subject's right hand to get an EMG signal. Part of the 

data is used for training while the rest is used for classification. The data is then passed 

through the PCA process and then tested with the SVM kernels. The results showed that the 

Polynomial SVM kernel was able to classify better than the other two kernels. Where 

Polynomial is able to recognize patterns by 92%, while Gausian is 80% and Linear kernel is 

only 53%. 

Keywords: EMG, SVM, Classification, Kernel 

Abstrak  

 

Biomekanik merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari pergerakkan makhluk hidup, 

khususnya manusia. Pada ilmu tersebut dikenal adanya suatu sinyal yang dinamakan 

electromyography (EMG). EMG adalah suatu sinyal listrik yang berasal dari otot manusia. 

Sinyal ini banyak digunakan sebagai media pengendali, salah satunya adalah robot tangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikaikan pola pergerakkan jari manusia. Sebuah 

sensor Myo Armband digunakan untuk mendeteksi sinyal EMG. Sensor ini diletakkan pada 

lengan bawah tangan kanan subjek untuk mendapatkan sinyal EMG. Sebagian data 

digunakan untuk pelatihan sedangkan sisanya digunakan untuk klasifikasi. Data kemudian 

melalui proses PCA kemudian dicoba dengan kernel-kernel SVM. Hasil yang didapat 

bahwa kernel SVM Polinomial mampu mengklasifikasi lebih baik dari kedua kernel yg 

lain. Dimana Polinomial mampu mengenali pola sebesar 92%, sedangkan Gausian 80% dan 

linear hanya 53%. 

Kata Kunci: EMG, SVM, Klasifikasi, Kernnel 
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PENDAHULUAN 

Dalam bidang kedokteran terdapat bidang ilmu yang mempelajari tentang 

pergerakan pada makhluk hidup, khususnya pada manusia yaitu ilmu biomekanik. Ilmu 

biomekanik menerapkan konsep teknologi, pengobatan, dan diagnosis yang 

berhubungan dengan pergerakan aktivitas manusia. Salah satu sinyal yang berhubungan 

dengan aktivitas manusia adalah electromyography (EMG). Sinyal ini adalah sinyal 

yang berasal dari otot manusia pada saat berkontraksi ataupun relaksasi yang disebut 

sebagai electrophysiological. Dalam bidang kedokteran dikenal sebagai metode dasar 

untuk memahami kondisi normal dan patologis sel-sel otot manusia. Hal ini 

menyebabkan banyak digunakan dan dikembangkan sebagai media kendali perlatan 

terutama dalam bidang Tangan palsu  (Tristianti,2017). 

Sinyal EMG digunakan sebagai media kontrol pada individu manusia yang memiliki 

keterbatasan gerak otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada penderita 

disabilitas fisik terutama penderita yang tidak memiliki pergelangan tangan. Penderita 

yang dikarenakan bawaan dari lahir atau terjadi kecelakaan sehingga dilakukan 

amputasi pada bagian lengan. Hal ini mengakibatkan sulit untuk menjalankan aktivitas 

sehari-hari. Untuk itu, diperlukan sebuah tangan buatan untuk menggantikan peran 

pergelangan tangan yang hilang. Dengan memanfaatkan sinyal EMG yang dihasilkan 

oleh kontraksi otot berdasarkan otot lengan bawah pada tangan, maka tangan buatan 

tersebut dapat dikendalikan oleh penguna. Sinyal mentah sensor EMG membutuhkan 

metode lebih lanjut untuk dianalisis. Jadi, implementasi metode pengenalan pola yang 

dapat menginterpretasikan aktivitas otot memiliki peran penting (Caesarendra,  

Tjahjowidodo, dan Pamungkas, 2017).  

Sinyal EMG dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui penanaman elektroda 

pada otot secara langsung seperti dan elektroda yang diletakkan pada permukaan kulit 

seperti. Elektroda yang ditanam memberikan sinyal yang lebih baik karena langsung 

dari sumber otot yang diinginkan. Namun, proses pemasangannya harus melalui operasi 

bedah sehingga kurang disukai dan dihindari. Elektroda yang diletakkan pada 

permukaan kulit merupakan elektroda yang ditempelkan pada otot yang akan dijadikan 
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sebuah sumber sinyal EMG untuk diproses selanjutnya. Elektroda yang terpasang pada 

kulit merupakan elektroda sekali pakai karena perekatnya mudah lepas. Elektroda ini 

mengambil tegangan yang dihasilkan oleh kontraksi serat otot (Prasetyo, 2018). 

 

Pada penelitian ini, sinyal EMG direkam dengan cara meletakkan elektroda-

elektroda sebagai receiver pada permukaan kulit luar otot yang diamati. Sinyal yang 

diperoleh pada saat perekaman merupakan sinyal acak dari otot yang bergerak maupun 

beristirahat, memiliki frekuensi antara 20Hz − 500Hz, tegangan 0 − 10mV dan terdapat 

amplitudo yang tinggi apabila terjadi kontraksi pada otot. Amplitudo sinyal EMG 

berada pada kisaran µV sampai mV tergantung pada berbagai faktor, misalnya jenis dan 

kondisi otot, penempatan serta jenis elektroda yang digunakan selama proses penelitian 

(Nazmi et al, 2016). Sensor EMG yang digunakan pada penelitian ini adalah Myo Arm 

Band yang memiliki delapan sensor EMG dan sebuah sensor posisi (Pamungkas, 

Sumantri dan Simamora, 2021). 

Beberapa penelitian sudah mengunakan beberapa metoda diantaranya ANFIS 

(Caesarendra, Tjahjowidodo, dan Pamungkas, 2017), Neural Network (Pamungkas, 

Sumantri dan Simamora, 2021). Metoda SVM juga telah digunakan untuk mengenali 

pola tangan mengunakan EMG (Cai et.al, 2019) namun perbandingan kernel-kernel 

yang ada di metoda SVM belum pernah diteliti. Pada penelitian ini, SVM (Support 

Vector Machine) dengan kernel-kernel yang ada akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan lima gerakan tangan berbasis pada sinyal EMG. 16 feature/sifat 

dalam domain waktu. PCA digunakan sebagai feature reduction pada 16 feature 

tersebut. Hasil yang didapat akan dibandingkan, kernel mana yang cocok untuk 

digunakan untuk pengenalan pola sinyal EMG. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, sinyal EMG direkam dengan cara meletakkan elektroda-

elektroda sebagai receiver pada permukaan kulit luar otot yang diamati. Sinyal yang 

diperoleh pada saat perekaman merupakan sinyal acak dari otot yang bergerak maupun 
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beristirahat, memiliki frekuensi antara 20Hz − 500Hz, tegangan 0 − 10mV dan terdapat 

amplitudo yang tinggi apabila terjadi kontraksi pada otot. Amplitudo sinyal EMG 

berada pada kisaran µV sampai mV tergantung pada berbagai faktor, misalnya jenis dan 

kondisi otot, penempatan serta jenis elektroda yang digunakan selama proses penelitian 

(Nazmi et al, 2016). 

Pada penelitian ini beberapa peralatan disusun seperti pada gambar 1 di bawah ini. 

Dimana sensor myo digunakan oleh subjek dilengan bawah kemudian sinyal dikirimkan 

secara wireless ke sebuah komputer. data diambil dan disimpan pada komputer. Data-

data tadi kemudian diolah mengunakan program Matlab. Jika merupakan proses 

pengujian maka akan ditampilkan hasil klasifikasi dari sinyal tersebut. 

 

 

Gambar 1. Blok diagram sistem 

 

 Untuk pengambilan datanya, subjek mengenakan sensor pada lengan bawah. Subjek 

melakukan lima gerakan berturut-turut. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 2. Subjek melakukan gerakan menekuk dan membuka jari selama sepuluh kali 

dalam waktu dua puluh detik pada satu gerakan. 

 

Gambar 2. Gerakan tangan  
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Sinyal tersebut kemudian disimpan, salah satu gambar sinyal mentah dalam gerakan 

jari dari salah satu sensor dapat dilihat pada gambar 3. Sinyal tersebut kemudian dibagi 

sepuluh bagian (masing-masing adalah sebuah gerakan membuka dan menutup salah 

satu jari).  

 

Gambar 3. Gambar sinyal yang dihasilkan dari gerakan membuka menutup jempol pada 

sensor 1. 

Sinyal-sinyal tersebut dicari featurenya, kemudian 70% data feature tersebut 

dijadikan data pelatihan. Sisa dari data feature yaitu 30% dijadikan data pengujian. 

Fitur–fitur time domain EMG yang yang digunakan adalah sebagai berikut: Integrated 

EMG (IEMG), Mean Absolute Value (MAV), Root Mean Square (RMS), Difference 

Absolute Standard Deviation Value (DASDV), Simple square integral (SSI), Variance 

of EMG (VAR), Modified mean absolute value type 1 (MAV1), Modified mean 

absolute value type 2 (MAV2), Waveform length (WL), Hjorth Activity (Hjorth 1), 

Hjorth Mobility (Hjorth 2), Hjorth Complexity (Hjorth 3) dan Koefisien Autoregressive 

(AR). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan ditampilkan hasil dari pelatihan dan pengujian dari kernel-

kernel SVM. Dimulai dari pengunaaan kernel linear, RBF dan terakhir mengunakan 

kernel polynomial. 
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Pada percobaan pertama mengunakan kernel linear terlihat pada proses pelatihan 

(gambar 4a) daerah dipisahkan berdasarkan garis lurus. Ketika dilakukan proses 

pengujian didapatkan data persentasi keberhasilan adalah 53% (lihat gambar 4b). 

Dimana kesalahan terbesar dalam mengenali pola ada pada gerakan jari tengah. Dimana 

semua gerakan jari tengah tidak dapat dikenali. Gerakan jari ini dikelompokan pada 

gerakan jari manis. 

 

 

 

a b 

Gambar 4 a pelatihan dan b pengujian mengunakan kernel linear. 

 

Kemudian pada percobaan mengunakan kernel RBF, terlihat pada gambar 5 a 

hasil yang didapatkan mengunakan kernel ini membagi bagian tidak berdasarkan garis 

lurus.  Pada gambar 5b terlihat hasil yang didapatkan Ketika proses pengujian. Pada 

percobaan ini didapatkan hasil pengujian mampu mengklasifikasi gerakan dengan 

keberhasilan 80%. Jika dibandingkan dengan kernel linear, pada metoda ini dua gerakan 

jari tengah dikenali sebagai gerakan jari manis. 
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a b 

Gambar 5 a pelatihan dan b pengujian mengunakan RBF. 

Pada hasil percobaan terakhir atau mengunakan kernel polynomial terlihat bahwa 

grafik terbagi menjadi lima gerakan dengan garis yang juga tidak lurus (gambar 6). 

Kernel ini berhasil mengklasifikan gerakan sebesar 92%. 

 

 

a b 

Gambar 6 a pelatihan dan b pengujian mengunakan kernel polynomial. 
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SIMPULAN  

Dari hasil yang didapatkan, SVM kernel Polynomial adalah paling baik untuk 

mengklasifikasikan sinyal EMG. Kernel ini berhasil memisahkan lima gerakan jari 

dengan keberhasilan mencapai 92%. Hal ini menandakan bahwa kernel ini adalah kernel 

yang paling cocok digunakan untuk memprediksi dan juga mengklasifikasi gerakan-

gerakan jari. Selanjutnya penelitian ini akan digunakan untuk mengerakkan robot 

tangan secara langsung. 
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Abstract  

 

Medium Voltage Cable Line (SKTM) is a 20,000 volt cable that is installed underground to 

avoid roads, enter buildings owned by PLN customers, and avoid electrical hazards to the 

public. The number of SKTM points in the PT PLN (Persero) Unit, especially the ULP 

Bagan Batu, makes it difficult for workers to find the location of the disturbance caused by 

the SUTM or SKTM network itself. If there is a disturbance, SKTM, which is damaged, the 

localization process and electrical normalization will take longer. So it is necessary to make 

a device by attaching a current sensor at the input and output end of each SKTM in order to 

determine the location of the affected SKTM or SUTM. The impulses read by the current 

sensor will be managed by Arduino Mega 2560 which will then be notified via an SMS 

gateway. This system performance resulting fault current SKTM1 4,44A, SKTM2 2,72A, 

SKTM3 1,98A and outside SKTM about 1,72 A. It is hoped that this design can solve the 

tracking problem more easily and quickly so that PT PLN customers do not feel the outages 

for too long and as a reference for PT PLN makes their equipment to the 20,000 volt 

working system. 

Keywords: SKTM, fault current, PLN 

 

 

Abstrak 

 

Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah kabel 20.000 volt yang 

pemasangannya berada di bawah tanah untuk menghindari jalan raya, masuk kedalam 

bangunan milik pelanggan PLN, dan menghindari bahaya listrik ke masyarakat. Banyaknya 

titik-titik SKTM di Unit PT PLN (Persero) khususnya ULP Bagan Batu membuat pekerja 

mengalami kesulitan dalam mencari titik lokasi terjadinya  gangguan yang diakibatkan oleh 

jaringan SUTM atau SKTM itu sendiri. Jika terjadi gangguan SKTM yang mengalami 

kerusakan proses lokalisir dan penormalan listrik akan lebih lama. Sehingga perlu 

mailto:2abdulhadi@alumni.pcr.ac.id,
mailto:2santok@gmail.com
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dibuatkan sebuah alat dengan memasangkan sensor arus di ujung masuk dan keluaran 

masing-masing SKTM agar dapat menentukan lokasi SKTM atau SUTM yang terganggu. 

Impuls yang terbaca oleh sensor arus akan dikelola oleh arduino Mega 2560 yang kemudian 

dikirim ke nomor operator melalui sms gateway. Performansi sistem lokalisir gangguan 

SKTM menghasilkan arus gangguan SKTM1 yaitu 4,44 A, SKTM2 yaitu 2,72 A, SKTM3 

yaitu 1,98 A dan Luar SKTM yaitu 1,72 A, terjadi error pada input dan output SKTM 2 

sekitar 0,17 A. Diharapkan rancang bangun ini dapat mengatasi masalah pelacakan lebih 

mudah dan cepat sehingga pelanggan PT PLN tidak merasakan padam yang terlalu lama 

dan sebagai refrensi untuk PT PLN membuat alatnya ke sistem kerja 20.000 volt.  

Kata Kunci: SKTM, arus gangguan, PLN 

 

PENDAHULUAN 

PT. PLN Bagan Batu Kabupaten Rohil melayani 103.400 pelanggan dengan panjang 

jaringan menengah sepanjang 1.324 kms. Salah satu kinerja PLN ULP Bagan Batu 

adalah kehandalan sistem kelistrikan yang telah ditetapkan melalui Tingkat Mutu 

Pelayanan (TMP) yaitu parameter berapa kali padam dan lama waktu padam di sisi 

pelanggan. Parameter lama waktu padam merupakan gangguan yang paling sulit dicari 

yaitu gangguan saat terjadi satu fasa ke tanah di SKTM (Saluran Kabel Tegangan 

Menengah) petugas biasanya mencari gangguan dengan inspeksi secara visual atau 

dengan mengukur tahanan penghantar di tiap SKTM dengan membuka masing-masing 

SKTM. Cara seperti ini membutuhkan waktu penanganan serta sumber tenaga yang 

cukup banyak dan kurang efektif bila gangguan terjadi di tipe penyulang yang panjang 

dan memiliki banyak SKTM. Dengan keadaan seperti itu, gangguan akan sulit 

diindikasi atau diketahui. Oleh karena itu dibuatlah sebuah simulasi yang mampu  

mendetaksi letak gangguan SKTM satu fasa ke tanah dengan mengindikasikan fasa dan 

section mana yang terkena gangguan satu fasa ke tanah.  

Pekerjaan sebelumnya (Dwi Fariadin, 2015) menggunakan media WiFi antara 

sensor dengan sistem komputer menunjukkan fungsi monitoring telah bekerja dengan 

baik. Beberapa sebab gangguan telah diungkap seperti gangguan pada aliran normal 

arus ke beban (Adrial Mardensyah, 2008) dan gangguan permanen seperti akibat dari 

sambaran petir, ranting pohon basah yang menempel, hewan yang berdekatan, serta 

kegagalan akibat perangkat malfunction (Burke & Lawrence, 1984). Gangguan yang 

terjadi pada satu fasa saja, dua fasa atau ketiga fasa biasanya disebabkan oleh adanya 
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salah satu fasa yang terhubung ketanah. Begitu juga bagian tiga fasa, beberapa jenis 

gangguan cenderung terjadi di fasa ke tanah atau antar fasa. Gangguan yang disebabkan 

oleh peralatan dan hewan cenderung terjadi dari fasa ke tanah. Ranting pohon yang 

basah juga dapat menyebabkan gangguan satu fasa ke tanah pada sistem tiga fasa, tetapi 

gangguan fasa-fasa lebih sering terjadi pada tegangan 20 kV. 

Dalam prototipe ini dibutuhkan pembuatan arus impuls karena hubung singkat satu 

fasa ke tanah yang nantinya arus impuls akan dideteksi oleh rangkaian sensor arus yang 

terletak disetiap section, selanjutnya sinyal impuls tersebut akan diterjemahkan menjadi 

indikator gangguan. serta berbagai informasi yang mampu dipahami oleh para petugas 

di lapangan maupun di ruang operator. Dengan memanfaatkan sistem komunikasi 

modem GSM informasi gangguan dapat dimonitoring cepat melalui Hp petugas 

sehingga penanganan gangguan diharapkan akan lebih responsif dan tidak mengalami 

padam yang terlalu lama. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancang bangun lokalisir gangguan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) 

berbasis SMS gateway  berawal dari inputan awal sebuah impuls buatan dengan 

memasangan resistor sebagai hambatan dengan netral. Pada saat arus mengalami 

lonjakan sehingga sensor ACS712 yang sudah di setting di masing masing bagian akan 

mengirim sinyal jika melebihi batas ambang arus  dan akan memberikan sinyal pada 

arduino untuk mengirim pesan melalui SIM800L 

 

 

Gambar 1 Diagram Blok Sistem 
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Flowchart atau diagram alir berfungsi untuk mendiskripsikan tahap dari sensor arus 

hingga menuju output di handphone sebuah notifikasi melalui sms. Flowcahrt pada 

Gambar 2 dibawah menjelaskan input yang dibutuhkan adalah relay PMT, Sensor 

ACS712 untuk SKTM (Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah) 1, 2 dan 3, setting 

arus SKTM1, SKTM2, SKTM 3 dan Luar SKTM. Program diawali dengan pembacaan 

sensor arus, kemudian pada saat arus pada PMT melebihi arus setting PMT maka PMT 

akan HIGH atau trip kemudian untuk pembacaan sensor SKTM 1 range di settingan di 

4,4 A<ISKTM 1>4,6 A maka sensor ACS712 yang terpasang di SKTM 1 akan 

mengirimkan sinyal ke relay PMT untuk HIGH dan pesan ke nomor tujuan. SKTM 2 

berada pada range 2,8 A< ISKTM 2> 3,1 A jika arus berada di range tersebut, sensor 

SKTM 2 akan mengirimkan sinyal ke relay PMT untuk HIGH dan pesan ke nomor 

tujuan.  Sedangkan untuk SKTM 3 berada pada range 2,1 < ISKTM 3> 2,14 A, jika arus 

berada pada range SKTM 3 maka akan mengirimkan sinyal ke relay PMT untuk HIGH 

dan pesan ke nomor tujuan. Sedangkan untuk Luar SKTM berada pada range 1,54 < I 

Luar SKTM> 1,57 A, jika arus berada pada range Luar SKTM maka akan mengirimkan 

sinyal ke relay PMT untuk HIGH dan pesan ke nomor tujuan. 
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Gambar 2. Flowchart sistem notifkasi SKTM berbasis sms 

 

Gambar 3. Perancangan Sistem Kerja 

Proses monitoring arus gangguan dengan meletakan sensor ACS 712 di pangkal 

penyulang. Hal ini dilakukan agar pendeteksian gangguan arus gangguan dapat 

dibedakan melalui hambatan. Dikarenakan alat ini hanya sebuah prototipe saja maka 

untuk mendapatkan hambatan yang cukup tinggi dan berbeda nilainya maka 
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digunakanlah 4 resistor tahu yang dipasang secara seri dengan saluran penyulang dibuat 

dengan masing-masing sebesar 10 Watt dengan hambatan 10 Ω, 20 Watt dengan 

hambatan 33 Ω dan 20 Watt dengan hambatan 20 Ω seperti terlihat pada Gambar 3. 

Prototipe tersebut menggunakan 4 impuls gangguan yang diletakkan di SKTM1, SKTM 

2, SKTM 3, dan 1 diluar SKTM 3 sebagai data dan akurasi dalam membedakan 

gangguan SKTM dan gangguan diluar SKTM. Setiap SKTM menggunakan 2 sensor 

arus ACS 712 di sisi input dan output SKTM, jika sensor arus tersebut yang hanya 

membaca impuls gangguan 1 sensor saja maka terjadi gangguan salah satu SKTM, jika 

keduanya merasakan impuls gangguan maka gangguan berada disisi jaringan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada rancang bangun lokalisir gangguan SKTM ini menggunakan 6 sensor  

dimana masing masing sensor dipasang pada input dan output SKTM. Hal ini dilakukan 

sebagai pembanding antar gangguan SKTM dan luar SKTM dengan memanfaatkan 

sensor yang telah terpasang pada pemutus untuk mendeteksi apa ada kenaikan arus yang 

terjadi di SKTM tersebut. Dengan demikian setiap SKTM di setiap bagiannya akan 

dapat dimonitoring. Dalam upaya mengesahkan bukti terjadinya gangguan maka perlu 

dilakukan uji coba gangguan dengan memasang resistansi yang berbeda yaitu; 10Ω, 

33Ω, 20Ω, dan 66Ω. Setelah pemasangan resistansi sebagai short circuit, selanjutnya 

dilakukan pengujian short circuit di setiap bagian SKTM yang kemudian diukur 

menggunakan program dan dilihat kenaikan arus gangguan pada masing-masing sensor. 

 

Tabel 1 

Pengujian Sort Circuit (SC) 

Uji 

Coba 

Arus 

Normal 

Arus SC 

SKTM 1 

(A) 

Arus SC 

SKTM 2 

(A) 

Arus SC 

SKTM 3 (A) 

Arus SC 

Luar SKTM 

(A) 

1 2,57 4,53 2,87 3,44 2,85 

2 2,55 2,38 2,82 3,36 2,79 
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3 1,67 1,59 1,98 2,52 1,96 

4 1,84 1,72 1,77 2,72 2,12 

5 1,27 1,18 1,24 2,12 1,57 

6 1,26 1,17 1,24 1,2 1,55 

 

Dari Tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa jika terjadi gangguan pada SKTM 

yang dekat dengan sumber tegangan maka arus akan semakin besar dan arus setiap 

SKTM akan ikut naik jika terjadi gangguan pada SKTM selanjutnya. Dengan demikan 

dapat disimpulkan bahwa teori semakin panjangnya penyulangnya maka akan semakin 

kecil nilai arus gangguan hubung singkat atau SC ketanah. Apabila data tersebut 

diterjemahkan dalam grafik maka akan terlihat arus input yang muncul saat terjadi 

gangguan satu fasa ketanah seperti pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik arus impuls saat gangguan 

Pengujian dari keseluruhan sistem dapat dilihat dari tampilan LCD terlebih dahulu 

kemudian tampilan smsnya menggunakan aplikasi kodular. Ada 4 kondisi yang harus 

dicapai di rancang bangun lokalisir gangguan SKTM menggunakan arduino MEGA ini 

salah satunya pada kondisi short circuit di SKTM 1, panel akan menampilkan karakter 

seperti pada Gambar 5. yang mengindikasikan bahwa ada gangguan di SKTM 1. 

Sedangkan pesan akan dikirim ke aplikasi SMS yang akan memberitahukan lokasi yang 

terganggu seperti Gambar 6. 
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Gambar 5. Tampilan LCD Gangguan SKTM 1 

 

Gambar 6. Tampilan aplikasi SMS gangguan SKTM 1 

 

SIMPULAN  

Sistem lokalisir gangguan SKTM berupa modul simulasi perangkat keras telah 

bekerja sesuai dengan prinsip kerja di lapangan yaitu dengan memutus sumber tegangan 

jika terjadi gangguan. Performansi sistem didapatkan yaitu arus gangguan SKTM1 yaitu 

4,44 A, SKTM2 yaitu 2,72 A, SKTM3 yaitu 1,98 A dan Luar SKTM yaitu 1,72 A, 

terjadi error pada input dan output SKTM 2 sekitar 0,17 A yang harusnya tidak ada 

selisih. 

SARAN 

Sistim lokalisir gangguan masih perlu tahap pengembangan sesuai dengan 

tegangan kerja di Lapangan yaitu 20.000 Volt. Kehandalan juga semakin ditingkatkan 

dalam hal proteksi gangguanya yang tidak hanya membaca Ground Fault tapi Over 

Current juga harus ada serta memperbaiki dari kalibrasi sensor arus pada SKTM 2 yang 

masih ada selisih. 
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Abstract  

 

To reduce conduction and radiation emissions in electronic devices can use EMI filters. 

However, the use of EMI filters can also cause the parasitic appearance of the components 

used in the filter. Parasitic components can cause spikes in radiation emissions as well as 

conduction at high frequencies. To minimize the surge in radiation emissions in the filter 

circuit, several steps can be applied, namely providing shielding, ground plane, and also 

adjusting the layout of components on the printed circuit board (PCB). The purpose of this 

study was to look at the efficiency of the EMI passive filter circuit that will be applied to 

LED lights in dampening the radiation emissions produced by LED lights. Size is done in 

two-room conditions when many measurements are taken and when the room is used only 

to measure radiation emissions. The measurement results showed the EMI filter with the 

addition of shielding and a distance of 5 mm between the inductor and capacitor used 

resulted in a difference of 0.4 dBμV with an EMI filter with additional shielding and 

ground plane. Emissions produced by lights before and after are given shielding, ground 

plane, and the addition of distance between components does not exceed the CISPR limit of 

11. 

 

Keywords: Ground Plane, Shielding Conducted Emissions , Radiated Emission  

 

Abstrak 

 

Untuk mengurangi emisi konduksi dan radiasi pada perangkat elektronik dapat 

menggunakan filter EMI. Namun, penggunaan filter EMI juga dapat menimbulkan 

munculnya parasitik terhadap komponen yang digunakan pada filter. Komponen paarasitik 

dapat menyebabkan lonjakan emisi radiasi maupun konduksi pada frekuensi tinggi. Untuk 

menimalisir lonjakan emisi radiasi pada rangkaian filter, beberapa langkah dapat diterapkan 

yaitu memberikan shielding, ground plane dan juga mengatur tata letak komponen pada 

papan sirkuit cetak (PCB). Tujuan penelitian ini untuk melihat efesiensi rangkaian filter 

pasif EMI yang akan diterapkan pada lampu LED dalam meredam emisi radiasi yang 

dihasilkan oleh lampu LED. Pegukuran dilakukan dalam dua kondisi ruangan saat banyak 

dilakukan pengukuran dan saat ruangan hanya digunakan untuk melakukan pengukuran 
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emisi radiasi saja.Hasil pengukuran menunjukan filter EMI dengan penambahan shielding 

dan jarak sebesar 5 mm diantara induktor dan kapasitor yang digunakan menghasilkan 

selisih sebesar 0,4 dBµV dengan filter EMI dengan tambahan shielding dan ground plane. 

Emisi yang dihasilkan lampu sebelum dan sesudah diberikan shielding, ground plane dan 

penambahan jarak antar komponen tidak melebihi batas CISPR 11. 

Kata Kunci: Ground Plane, Shielding Conducted Emissions , Radiated Emission  

 

PENDAHULUAN 

Lampu LED merupakan bentuk sebuah kemajuan teknologi dalam aspek 

penerangan dengan sumber daya utama yaitu listrik. LED diciptakan dengan berbagai 

keunggulan dalam penggunaan sehari-hari seperti tidak menghasilkan panas berlebih 

saat dinyalakan, konsumsi daya yang rendah serta perawatan yang mudah. Namun, 

sebuah benda elektronik tidak akan lepas dengan radiasi yang dihasilkan oleh setiap 

komponen yang berada didalam benda elektronik sebagai penyalur daya yang terhubung 

dari jala-jala listrik. 

Dalam pembuatan filter EMI, terdapat dua parameter parasit yang akan menentukan 

kinerja filter terhadap performasi filter EMI. Yang pertama adalah parameter parasit 

dari komponen yang terdapat pada rangkaian filter. Kemudian yang kedua adalah 

parameter parasit parasit yang disebabkan oleh kopling antar komponen. Terdapat dua 

jenis kopling parasit yang berada pada filter EMI yaitu, kopling induktif dan kopling 

kapasitif. Dengan memberikan shielding pada kapasitor dan kemudian mengatur 

kembali jarak antar komponen pada sirkuit Filter EMI , hal ini dapat mereduksi noise 

hingga frekuensi tinggi yang dihasilkan dari efek parameter parasitik yang terjadi 

ataupun dari kopling yang disebabkan oleh komponen. (Shuo Wang, F. C. Lee and W. 

G. Odendaal,2004)(Wang et al., 2005) 

 Pada penelitian sebelumnya, hasil dari pengujian filter pasif EMI yang 

diimplementasikan pada lampu LED yang dirancang untuk dapat meredam noise pada 

frekuensi tinggi hanya dapat meredam frekuensi  rendah. Hal ini disebabkan adanya 

pergeseran frekuensi nilai cut-off pada frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh stray 

capacitance dari komponen konduktor dan kapasitor yang digunakan pada pembuatan 

filter pasif EMI. Ini merupakan pengaruh dari electric charge yang dihasilkan dari dua 
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buah induktor dan kapasitor yang berdekatan menghasilkan medan listrik menimbulkan 

adanya penguatan pada frekuensi tinggi pada tegangan differensial yang beda pada arus 

differential-mode (Siska Novita Posma, Oddy Rifandi dan Mohammad Yanuar H 

,2019). 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hasil perbandingan efektivitas redaman filter 

pasif EMI yang diimplementasikan untuk noise radiated emissions yang dihasilkan oleh 

lampu LED dengan kapasitas daya 15 watt. Filter pasif EMI didesain menggunakan 

ground plane, shielding dan pengaturan jarak diantara konduktor dan kapasitor sebesar 

5 mm. Kemudian hasil pengujian filter ini akan dibandingkan dengan filter pasif EMI 

tanpa menggunakan ground plane, shielding dan pengaturan jarak diantara konduktor 

dan kapasitor sebesar 5 mm. Pengujian noises radiated emissions dilakukan pada 

rentang 30 MHz – 1Ghz.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Pengujian Lampu LED 15 watt sebelum diberikan filter 

 Sebelum melakukan pengujian, dilakukan pengukuran nilai noises radiated 

emissions pada lampu LED seperti pada gambar 1 sebelum diimplementasikan filter 

pasif EMI  

 

 

Gambar 1. Setup pengujian noises radiated emission pada Lampu LED 

 

2. Merancang Filter Pasif EMI. 

Dalam penelitian ini, filter pasif EMI didesain dengan dua metode. Metode pertama 

adalah pemberian ground plane, shielding dan jarak antara induktor dan kapasitor 
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sebesar 5 mm. Metode kedua yaitu pemberian ground plane, shielding dan tanpa jarak 

antara induktor dan kapasitor. Desain filter pasif EMI menggunakan tapologi π. 

Kemudian dilakukan perhitungan  nilai komponen yang akan digunakan pada filter 

untuk dapat meredam noises conducted emissions dan noises radiated emissions dengan 

menggunakan rumus sederhana seperti berikut : 

               (1) 

             (2) 

 

 

Gambar 2. Rancangan filter pasif EMI dengan menggunakan shielding dan ground 

plane. 

 

Gambar 3. Rancangan filter pasif EMI dengan menggunakan shielding, ground plane 

dan penambahan jarak antara induktor dan kapasitor sebesar 5 mm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembuatan Filter EMI dalam Memitigasi Radiasi pada lampu LED. 

Penelitian ini menggunakan kapasitor tipe Polyester yang umum digunakan pada 

perangkat elektronik. Kapasitor tipe ini dipilih karena lebih mudah ditemukan dan 
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memudahkan saat memberi shielding pada rangkaian. Kapasitor yang digunakan 

memiliki nilai sebesar 0.1µF sesuai dengan nilai kapasitor saat diperhitungkan secara 

teori adalah 103.35 𝑛F atau 0,1µF dan komponen induktor chocke 2,5 mH. Setiap 

kapasior pada filter akan diberi shielding menggunakan plat besi dengan ketebalan 1 

mm.. 

 

 

Gambar 4. Desain filter pasif EMI. 

 

2. Pengujian Radiated Emissions pada lampu LED setelah implementasi filter. 

Pada filter pasif EMI akan ditambahkan shielding pada kapasitor yang akan 

dirancang menyesuaikan bentuk dari kapasitor yang digunakan pada filter EMI. 

Shielding dibentuk menggunakan material alumunium dengan ketebalan 0,4mm. 

Pengujian dilakukan pada saat ruangan dalam kondisi tidak ada aktivitas selain 

pengukuran noises radiated emissions pada lampu LED.  

Pada gambar 5 merupakan hasil pengujian noises radiated emissions pada saat 

ruangan dalam kondisi sepi dan tidak ada aktivitas selain pengujian noises radiated 

emissions. Pada rentang frekuensi 0,33 GHz – 0,63 GHz terdapat noise yang melebehi 

batas standar CISPR 11. Hal ini disebabkan karena pada frekuensi pada rentang 0,03 

Ghz – 0,33 Ghz dan frekuensi pada rentang 0,63 GHz – 1,03 GHz adalah noise floor. 
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Gambar 5. Hasil pengujian radiated emissions pada lampu LED yang sudah 

diimplementasikan filter. 

 

Perbandingan hasil pengujian radiated emissions yang dihasilkan oleh lampu LED 

menunjukan bahwa lampu LED ini tidak memiliki radiasi diatas batas standar. Namun 

pemberian shielding dan pengaturan jarak antar komponen memberikan hasil perbedaan 

data emisi radiasi lampu. 

 

Gambar 6. Hasil pengujian radiated emissions pada lampu LED yang sudah 

diimplementasikan filter. 

 

3,3 dBµV 
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Selisih yang dihasilkan antara lampu sebelum dan sesudah difilter hanya berkisar 

0,3 – 1 dB V. Redaman maksimal sebesar 3,50 dB V adalah pada filter dengan 

pemberian shielding dan ground plane pada rentang frekuensi 0,33 – 0,43 GHz.  

 

 

Gambar 7. Hasil pengujian radiated emissions pada lampu LED yang sudah 

diimplementasikan filter 

Hal ini terjadi dikarenakan saat pengujian berlangsung terdapat banyak benda-benda 

elektronik yang memancarkan emisi radiasi dilakukan. Emisi yang dihasilkan oleh 

benda-benda tersebut akan ikut terukur saat pengujian noises radiated emissions pada 

lampu LED dilakukan. 

 

 

Gambar 8. Hasil pengujian radiated emissions pada lampu LED yang sudah 

diimplementasikan filter. 

3,9 dBµV 

2,9 dBµV 
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Redaman maksimal dihasilkan oleh filter dengan menggunakan shielding, ground 

plane dan pengaturan jarak antar komponen pada rentang frekuensi 0,33 GHz hingga 

0,63 GHz yaitu 3,20 dB V. Nilai pengukuran hasil dari pengujian noises radiated 

emissions yang didapatkan akan lebih akurat jika dilakukan didalam ruangan anechoic 

chamber sehingga tidak ada noise floor atau pancaran radiasi dari benda elektronik 

disekitar pengujian. 

 

SIMPULAN  

Pada lampu tidak terdapat noise radiated emission yang melebihi batas CISPR 11. 

Sehingga saat diberikan filter pada lampu LED hanya megurangi sedikit emisi radiasi 

yang terukur pada lampu LED. Filter EMI dengan menggunakan shileding dan ground 

plane dapat meredam emisi radiasi lebih baik dibandingkan dengan filter EMI dengan 

menggunakan shileding, ground plane dan  pengaturan jarak diantara induktor dan 

kapasitor. 

Pengukuran noises radiated emmission seharusnya dilakukan pada ruangan dalam 

ruangan anechoic chamber agar pengukuran lebih akurasi dan tidak tedapat noise floor 

pada saat pengujian berlangsung. 
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Abstract 

 

In the fish farming business, feeding is very important. This causes fish entrepreneurs to try 

to be effective in feeding by employing other people to feed the fish. However, workers 

cannot spend 24 hours in the pond, so an automatic feed spreader is needed to make it 

easier for workers and ease the burden on fish entrepreneurs. This automatic feed spreader 

is designed using solar energy. This study uses NodeMCU ESP8266 as a microcontroller. 

The resulting data are in the form of average feed output, feed output per second, distance 

of feed throw, the effectiveness of tools in large ponds, and the time required for the solar 

cell to charge the battery and battery life in normal conditions. The average output test 

obtained is 1404.4 gr, the average feed output per second is 561.52 gr / s, the measurement 

of the farthest throw distance is 5 m when the tool is placed on a 30 cm high support and 

from the data obtained by the tool This automatic feeder is effective against all types of 

pond sizes, namely small, medium and large ponds. Then in terms of solar cells, the time 

needed to charge the battery capacity is 2-3 hours and the resistance of the tool in normal 

conditions is up to 12 hours. With this tool, fish feed can be done more optimally and in a 

more timely manner and provides convenience for fish breeders in terms of feeding. 

Keywords: Fish farming, solar energy, NodeMCU ESP8266 

Abstrak 

Dalam usaha budi daya ikan, pemberian pakan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini 

menyebabkan para pengusaha ikan berupaya agar efektif dalam pemberian pakan dengan 

mempekerjakan orang lain untuk memberi pakan ikan. Namun para pekerja tidak bisa 24 

jam berada di kolam, sehingga sangat dibutuhkan alat penebar pakan otomatis untuk 

mempermudah para pekerja dan meringankan beban pengusaha ikan. Alat penebar pakan 

otomatis ini dirancang dengan memanfaatkan energi matahari. Penelitian ini menggunakan 

NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler. Data yang dihasilkan berupa output rata – 

rata pakan, output pakan per detik, jarak lemparan pakan, keefektifan alat pada kolam 

besar, dan waktu yang dibutuhkan solar cell dalam pengecasan baterai serta ketahanan 

baterai dalam keadaan normal. Pengujian output rata – rata yang didapatkan sebesar 1404,4 

gr, keluaran pakan rata – rata per detik yaitu 561,52 gr/s, pengukuran jarak lemparan 

mailto:2abdulhadi@alumni.pcr.ac.id,
mailto:2santok@gmail.com
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terjauh sepanjang 5 m ketika alat di letakkan diatas penyangga setinggi 30 cm dan dari data 

yang didapatkan alat pemberi pakan otomatis ini efektif terhadap semua tipe ukuran kolam 

yaitu kolam ukuran kecil, menengah dan besar. Kemudian dari segi solar cell waktu yang 

dibutuhkan untuk mengisi kapasitas baterai yaitu 2 - 3 jam serta ketahanan alat dalam 

keadaan normal yaitu hingga 12 jam. Dengan adanya alat ini pemberian pakan ikan dapat 

dilakukan lebih maksimal dan lebih tepat waktu serta memberi kemudahan terhadap 

peternak ikan dalam hal memberi pakan. 

 

Kata Kunci: Budi daya ikan, energi matahari, NodeMCU ESP8266 

 

PENDAHULUAN 

Budi daya ikan merupakan salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat 

kampar, banyak jenis ikan yang dapat dibudidayakan salah satunya yaitu ikan patin. 

Pemberian pakan merupakan salah satu hal terpenting dalam pembudidayaan ikan 

khususnya ikan patin. Tetapi sistem pemberian pakan ikan umumnya masih sangat 

sederhana dan bergantung pada sumber daya manusia serta masih dilakukan secara 

manual.  

Pemberian pakan ikan dilakukan dengan menyebar pakan ikan menggunakan 

piring secara langsung ke arah kolam ikan, pemberian pakan ikan dengan teknik ini 

akan membutuhkan waktu yang lama apabila pemilik kolam mempunyai kolam ikan 

yang banyak, sehingga terkadang pada beberapa kolam ikan ada yang telat dalam 

pemberian pakannya atau bahkan tidak diberi makan. Tidak jarang dari pekerja ikan 

yang melalaikan pemberian pakan ini sehingga faktor ini sangat berdampak pada 

pertumbuhan ikan yang kurang maksimal seperti waktu panen yang melebihi target, dan 

ukuran ikan yang tidak merata. 

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari dua penelitian sebelumnya 

yaitu oleh (Hidayat, 2015), dan oleh (Rahayani, 2018). Namun pada penelitian 

sebelumnya sistem pemberian pakan dengan kontrol masih berbasis SMS menggunakan 

Wavecom, dan pada input power masih bersumber pada PLN, serta arah pemberian 

pakan hanya pada satu titik / satu arah. Maka pada penelitian ini dilakukan 

pengembangkan menjadi lebih baik lagi dengan menambahkan sistem kontrol 

pemberian pakan berbasis android secara otomatis dan manual, yaitu secara otomatis 

dengan mengatur jadwal terbuka corong mekanik tempat keluarnya pakan ikan dan atau 
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secara manual dengan menekan tombol buka-tutup melalui aplikasi andorid. Disaat 

pemberian makan terjadi jarak lemparan diatur sedemikian rupa untuk mencapai luasan 

kolam mencapai 500 m2. Pengoperasian setiap saat menjadi keunggulan alat pemberi 

makan ikan otomatis ini dengan meletakkan dukungan sistem solar cell sehingga tahan 

selama durasi malam hari untuk tetap beroperasi. 

Alat pemberian pakan ikan secara otomatis ini mampu memberikan pakan ikan 

secara otomatis dengan pengaturan jadwal dan juga bisa secara manual. Ini 

memudahkan peternak ikan untuk lebih fleksibel dalam pemberian pakan ikan. Selain 

itu dukungan solar cell manjadikan alat ini menjawab kendala pemadaman listrik 

bergilir oleh PLN yang sering terjadi di daerah terpencil, sehingga alat ini tetap bisa 

beroprasi maksimal 12 jam. 

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan sistem pemberian pakan  

Gambar 1 merupakan blok diagram sistematika cara kerja dari perangkat pemberi pakan 

ikan otomatis. 

 

Gambar 83. Blok diagram sistem pemberian pakan otomatis 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

806 

 

Alat pemberi pakan ikan otomatis ini didesain dengan sumber power yang 

berasal dari baterai (Tegangan DC). Baterai ini di isi / charge dengan menggunakan 

panel surya atau Solar cell yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. 

NodeMCU ESP8266 merupakan otak dari Alat pemberi pakan ikan otomatis. Waktu 

server blynk memiliki peran dalam mengatur pen-jadwalan pemberian pakan. Alat 

pemberi pakan ikan mempunyai 2 wadah penampung. Pada wadah 1 ini dilengkapi 

dengan sensor photodiode yang difungsikan sebagai sensor pendeteksi pakan ikan. 

Apabila pemberian pakan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

maka motor servo yang berfungsi sebagai katup penutup pakan akan terbuka, sehingga 

pakan masuk ke wadah 2. Pada wadah 2 ini terdapat motor DC yang telah di desain 

sedemikian rupa sehingga motor DC ini mampu melontarkan pakan ke arah kolam. 

Kemudian akan diberikan jeda / delay selama 10 detik, setelah 10 detik pakan akan 

memberikan pakan lagi begitu seterusnya proses tersebut diulang – ulang hingga pakan 

pada wadah 1 habis yang ditandai dengan sebuah pesan dari sistem ke perangkat 

android yang digunakan pemilik.  

Informasi mengenai pemberian pakan dapat diterima oleh pemilik yaitu dengan 

menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan internet kemudian data tersebut 

dikirimkan ke cloud yang digunakan yaitu aplikasi Blynk.  

Perancangan sistem pada solar cell  

 

Gambar 84. Blok diagram dari sistem panel surya 

Gambar 2 merupakan gambar blok diagram dari sistem panel surya yang digunakan 

sebagai input power pada alat pemberi pakan ikan otomatis. Panel surya ini terhubung 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

807 

 

ke NodeMCU ESP8266 untuk memonitoring tegangan input sekaligus untuk 

memonitoring kapasitas baterai. Hal ini berguna untuk memastikan kapasitas baterai. 

Solar charge controller berfungsi sebagai pemutus arus ketika baterai telah terisi penuh, 

hal ini diperlukan untuk menghindari kondisi overcharging yang dapat merusak kualitas 

batrai. Selain itu Solar charge controller atau SCC juga berguna sebagai pemberi 

tegangan dengan output sebesar 12 V.  

Flowchart sistem kerja pada android 

 

Gambar 85. Flowchart sistem kerja android 

Gambar 3 merupakan flowchart dari sistem kerja pada android, yang mana 

terlebih dahulu android harus dalam kondisi terhubung ke internet karna pengontrolan 

sistem dilakukan via internet. Selanjutnya penulis akan menghubungkan aplikasi blynk 

ke server melalui perantara modul wifi Esp8266. Setelah blynk telah sinkron dengan 

server, blynk meminta data yang telah sinkron antara perangkat dan android. Setelah 

menerima data dari perangkat,aplikasi menampilkan data yang telah dikirim perangkat 

melalui cloud, setiap selesai pemberian pakan log history akan disimpan pada cloud,  

data yang disimpan pada cloud dapat dilihat pada aplikasi blynk. 
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Flowchart sistem kerja pada perangkat pemberi pakan otomatis  

Gambar 4 merupakan flowchart sistem kerja pada perangkat pemberi pakan 

otomatis secara rinci. Terdapat beberapa sensor yang digunakan dalam menunjang 

keberhasilan pembuatan alat ini yaitu waktu server blynk sebagai pengatur jadwal, 

motor servo sebagai katup buka tutup pakan pada wadah1, dan motor DC sebagai 

pendorong pakan pada wadah2 kearah kolam ikan.  

 

Gambar 86. Flowchart sistem kerja pada perangkat pemberi pakan otomatis 

Flowchart sistem kerja pada perangkat panel surya  
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Gambar 87. Flowchart sistem kerja pada perangkat panel surya 

 

Perancangan mekanik  

Gambar 6, gambar 7, gambar 8 merupakan gambar perancangan mekanik yang akan 

dibuat oleh penulis dalam penelitian ini.  

 

Gambar 88. Perancangan mekanik tampak dalam  
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Gambar 89. Perancangan panel surya tampak dalam 

 

Gambar 90. Perancangan box komponen tampak atas 

 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pengujian output pakan  

Pengujian output pakan dilakukan secara otomatis berdasarkan waktu yang 

terdiri dari waktu membuka katup dan waktu menutup katup. Katup ini di kontrol 

menggunakan servo. Servo yang digunakan yaitu servo dengan torsi 12kg. Pengaturan 

jadwal / waktu buka tutup ini dapat di atur pada fitur event yang terdapat pada blynk. 

Metode pengujian yang dilakukan yaitu dengan cara menampung hasil keluaran pakan 

pada saat katup membuka dan menimbang hasil keluaran pakan pada saat katup 

menutup kembali. Adapun lama katup ini membuka dan menutup yaitu di atur selama 2 

detik, dari waktu ini didapatkan data yang diinginkan.  
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Table 3. Output pakan secara keseluruhan 

Volume 

(gram) 

Output 

pakan 

(gram) 

Output 

pakan acuan 

(gram) 

Pakan rate 

(gr/s) 

Error yang 

dihasilkan 

(%) 

11 1454 1500 581.6 3 

10 1430 1500 572 4.6 

9 1408 1500 563.2 6.2 

8 1382 1500 552.8 8 

7 1348 1500 539.2 10.27 

Total 7022 7500 2808.8 32.07 

rata - rata 1404.4 1500 561.76 6.414 

 

Dari data pada tabel 1 didapatkan bahwa rata – rata keluaran yang dihasilkan 

dari pengujian ini yaitu sebesar 1403.8 gr dengan persentase error yang didapatkan 

sebesar 6.414%. persentase error ini didapatkan dengan persamaan:  

 

Nilai Error =   × 100% 

 

Sebagai contoh pada tabel 1 output pakan yang didapatkan  = 1454 gram dan nilai acuan 

= 1500 gram maka : 

Nilai Error =  × 100 % 

=  × 100 % 

= 0.03 × 100 % 
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= 3 % 

Selanjutnya nilai rata – rata keluaran pakan per detiknya yaitu sebesar 561.76 

gram artinya alat ini mampu mengeluarkan pakan sebesar 561.76 gram setiap detik. 

Dari persen error sebesar 6.414% atau kecil dari 10% alat ini dapat bekerja dengan baik. 

Kemudian, berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa total volume pada wadah 

penampung sangat berpengaruh terhadap output dari alat pemberi pakan ini, semakin 

banyak total pakan yang tertampung didalam wadah maka hasil output pakan akan 

semakin banyak, dan begitu juga sebaliknya semakin sedikit volume yang tertampung 

didalam wadah maka output yang dihasilkan semakin sedikit.  

Hal ini berkaitan dengan tekanan yang dihasilkan didalam wadah, yaitu ketika 

volume dalam wadah semakin banyak maka tekanan yang ditimbulkan akan semakin 

besar yang menyebabkan pakan terdorong lebih kuat, sedangkan ketika volume dalam 

wadah semakin sedikit maka tekanan yang ditimbulkan akan semakin kecil yang 

menyebabkan pakan terdorong dengan lemah. Hal ini juga berdampak pada pakan rate 

atau keluaran pakan setiap detiknya, semakin banyak jumlah pakan didalam wadah 

maka keluaran pakan per detiknya semakin banyak pula dan semakin sedikit jumlah 

pakan didalam wadah maka keluaran pakan per detiknya pun semakin sedikit. 

 

Pengujian alat terhadap tipe – tipe kolam  

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tipe ukuran kolam yang sesuai 

dengan kinerja alat pemberi pakan ikan ini. Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk 

mengklasifikasikan penyesuaian alat ini yaitu mencakup jarak lemparan pakan dan 

jumlah keluaran pakan setiap pelemparan pakan. Terdapat 3 tipe kolam yang biasa 

disebut oleh peternak ikan di lapangan yaitu tipe kecil, sedang dan besar. Berikut adalah 

tabel hasil pengujian alat terhadap tipe – tipe kolam : 

Table 4. Data pengujian alat terhadap tipe – tipe kolam 

Ting

gi 

Tip

e 

Luas 

kolam 

Jumlah 

ikan 

Outp

ut 
Status 

Jara

k 

Jarak 

terjau

Status 
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(cm) (m2) (gr) rata2 

(m) 

h 

(m) 

5cm 

A < 100 < 2K 

1500 

Terpenuh

i 

1-

1.5 
3 

Terpenuhi 

B 
100 – 

400 

2K – 

30K 

Terpenuh

i 

Terpenuhi 

C 
400 - 

600 

30 – 

50K 

Terpenuh

i 

Tidak 

30 

A < 100 < 2K 
Terpenuh

i 

2-3 5 

Terpenuhi 

B 
100 – 

400 

2K – 

30K 

Terpenuh

i 

Terpenuhi 

C 
400 - 

600 

30 – 

50K 

Terpenuh

i 

Terpenuhi 

Tabel 4.8 merupakan data mengenai pengujian alat terhadap tipe – tipe kolam. 

Pengujian ini dibedakan berdasarkan tinggi atau posisi alat yaitu pada saat pengujian 

alat dengan ketinggian normal dan pada saat alat berada lebih tinggi 30 cm dari 

permukaan. 

Hal tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan penempatan dari alat ini 

ketika digunakan. berdasarkan data diatas terlihat bahwa dengan keadaan pelontar 

berada pada ketinggian normal alat ini kurang efektif ketika digunakan pada kolam 

dengan tipe c atau tipe kolam dengan ukuran  400 – 600 m2, meskipun dari segi 

keluaran output sudah efektif namun tetap tidak bisa karna jarak sebaran pakan yang 

kurang jauh. Sedangkan pada saat tinggi alat 30 cm alat pemberi pakan ini efektif 

digunakan pada semua jenis atau tipe kolam. Data tersebut dapat penulis buat 

berdasarkan wawancara langsung dengan peternak ikan.  
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Efektifnya alat ini digunakan pada semua tipe kolam berdasarkan output pakan 

karna kenyataan dilapangan peternak ikan melontarkan pakan ikan sekitar 1 – 2 Kg dan 

berlaku untuk ketiga jenis kolam tersebut. Hal ini bertujuan agar pakan yang diberikan 

benar – benar dimakan oleh ikan, jika pemberian pakan dilakukan terlalu banyak maka 

pakan tidak sepenuhnya dimakan oleh ikan melainkan pakan kebanyakan mengambang 

begitu saja diatas permukaan air. Salah satu cara peternak memberikan pakan yaitu 

dengan memainkan tempo pemberian pakan, ketika memberikan pakan pada kolam tipe 

kecil dengan ukuran < 100 m2 yaitu dengan memberi pakan dengan tempo yang lambat 

hal ini mengingat jumlah ikan yang sedikit. Kemudian ketika memberi pakan pada 

kolam bertipe sedang dengan ukuran 100 – 400 m2 peternak memberi pakan dengan 

tempo yang agak lebih cepat dibandingkan ketika memberi pakan pada kolam bertipe 

kecil begitu juga ketika memberi pakan pada kolam bertipe besar. 

Pengujian ketahanan baterai dan pengoperasian alat sesuai jadwal 

Table 5 Hasil pengujian ketahanan baterai tanpa pengecasan 

Jenis Baterai 

Ambang Batas Ketahanan Baterai 

Atas 

(V) 

Bawah 

(V) 

Sesuai Spesifikasi 

(jam) 

Uji Coba 

(jam) 

Bosch 12.95 11 10 10 

 

Table 6 Pengujian alat sesuai jadwal yang ditentukan 

Waktu yang 

ditetapkan 

Waktu 

terlaksana  
Status 

09.00 09.00 Berhasil 

15.00 15.00 Berhasil 

21.00 21.00 Berhasil 

 

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan bahwa ambang batas atas dari baterai bosch ini 

adalah 12.95 V artinya ketika tegangan baterai telah mencapai 12.95 V baterai dianggap 

penuh dan akan muncul notif pada hp user bahwa “baterai full” dan ambang batas 

bawah dari baterai ini penulis tetapkan adalah 11 volt dan ketika kapasitas baterai sudah 
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mencapai 11 volt maka akan muncul notif bahwa “baterai low”. 11 volt ini bukan 

berarti baterai tidak sanggup lagi dalam mengoperasikan alat pemberi pakan, melainkan 

hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan baterai agar lebih awet penggunaannya. 

Baterai aki ini memiliki  cycle yang harus dijaga agar baterai dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang maksimal. Salah satu cara menjaga cycle ini yaitu dengan cara 

menjaga baterai tidak terlalu kosong dan segera mengisi kapasitas baterai. Dari Tabel 3 

didapatkan ketahanan baterai dari alat ini mampu bertahan hingga 10 jam dalam kondisi 

tanpa dilakukannya pengecasan. Serasinya antara ketahanan baterai sesuai spesifikasi 

dengan uji coba ketahanan baterai dikarenakan baterai yang digunakan masih dalam 

keadaan baru atau fresh. 

Tabel 4 merupakan hasil dari pengujian alat sesuai penjadwalan yang telah 

ditetapkan. Dari data tabel didapatkan bahwa ketika pada server blynk waktu pemberian 

pakan ditetapkan pada jam 9 pagi, maka alat secara otomatis memberi pakan secara 

langsung pada jam 9 pagi, begitu juga pada jadwal – jadwal yang telah ditetapkan sesuai 

pada tabel 4.9. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa alat pemberian 

pakan otomatis ini dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dari Tabel 4 

didapatkan alat ini mampu memenuhi penjadwalan yang ditentukan yang beroperasi 

selama 12 jam. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian pemberian pakan ikan 

otomatis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Cara kerja dari alat pemberi pakan ini yaitu pada saat waktu yang telah dijadwalkan 

tiba maka katup pada wadah 1 terbuka dan pakan turun ke wadah 2, pada wadah 2 

pakan terlempar dengan bantuan motor DC ke arah kolam. 

2. Keluaran pakan rata – rata secara keseluruhan dari alat pemberi pakan otomatis 

adalah 1404,4 gram. 

3. Laju keluaran pakan rata – rata per satuan detik adalah sebesar 561,76   

4. Jarak lemparan terjauh dari alat pemberi pakan adalah 5 m dalam keadaan alat 

diberikan penyangga setinggi 30 cm. 
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5. Alat pemberi pakan otomatis dapat digunakan pada kolam dengan ukuran  400 – 

600 m2  

6. Baterai pada alat pemberi pakan mampu bertahan hingga 10 jam dalam keadaan 

tanpa pengecasan. 

7. Alat pemberi pakan dapat memenuhi penjadwalan yang telah ditentukan yang 

beroperasi selama 12 jam. 
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Abstract  

Currently, the world is facing a coronavirus pandemic. In Indonesia, until April 8, 2020, 

there have been 2,956 cases of COVID-19, with details of 2,494 being treated, 222 people 

cured, and 240 people dead. The increasing number of patients infected with COVID-19 

has caused hospitals in Indonesia to lack medical aids, one of which is a ventilator. In this 

study, a portable ventilator was designed using NodeMCU ESP8266 microcontroller to 

process data so that it could be displayed on the LCD and the Firebase database. From the 

analysis results obtained both in terms of NodeMCU ESP8266 voltage, L298N Driver 

Module power supply, Buzzer, 4x4 Keypad Module, Portable Ventilator monitoring 

through the Android application with the Firebase database, to PEEP and tidal volume for 

CMV mode with Low, High, V. High readings obtained were 1.86 cmH2O & 105.71 mL; 

2,3 cmH2O & 131 mL; and 6.29 cmH2O & 163.26 mL. Then for the second mode, CPAP 

mode, the readings were 5.13 cmH2O & 86.65mL; 5.9 cmH2O & 65.89mL; and 6.45 

cmH2O & 102.6 mL. This proves that the overall system of the Portable Ventilator is 

functioning properly. From the tests that have been carried out on the Portable Ventilator 

Prototype that the examiner designed, the accuracy is obtained based on the performance of 

the tool which is in CMV and CPAP mode at speeds ranging from 'Low', 'High', and 

'V.High' (Very High) respectively each one can run smoothly. 

Keywords: COVID-19, NodeMCU ESP8266, PEEP, Tidal Volume, Ventilator, Firebase 

Database.  

 

Abstrak  

 

Saat ini dunia tengah menghadapi pandemi virus corona. Di Indonesia, hingga 8 April 

2020, telah ada 2.956 kasus COVID-19 dengan rincian 2.494 dalam perawatan, 222 orang 

sembuh, dan 240 orang meninggal. Melonjaknya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 

menyebabkan rumah sakit di Indonesia kekurangan alat bantu medis, salah satunya 

ventilator. Dalam penelitian ini dirancang suatu alat ventilator portable dengan 

mailto:nugi17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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menggunakan microcontroller NodeMCU ESP8266 untuk mengolah data, sehingga bisa 

ditampilkan di LCD dan Firebase database. Dari hasil analisa yang diperoleh baik dari sisi 

tegangan NodeMCU ESP8266, catu daya Modul Driver L298N, Buzzer, Modul Keypad 

4x4, monitoring Portable Ventilator melalui aplikasi Android dengan Firebase database, 

hingga PEEP dan tidal volume untuk mode CMV dengan kecepatan Low, High, V.High 

didapat hasil pembacaan yaitu sebesar 1,86 cmH2O & 105,71 mL ; 2,3 cmH2O & 131 mL; 

dan 6,29 cmH2O & 163,26 mL.Kemudian untuk mode yang kedua yaitu mode CPAP  

didapat hasil pembacaan yaitu sebesar 5,13 cmH2O & 86,65mL; 5,9 cmH2O & 65,89mL; 

serta 6,45 cmH2O & 102,6 mL. Hal ini membuktikan bahwa sistem keseluruhan dari 

Portable Ventilator berfungsi dengan baik. Dari pengujian yang telah dilakukan pada 

Prototipe Portable Ventilator yang penguji rancang, keakurasian diperoleh berdasarkan 

kinerja dari alat yang mana pada mode CMV dan CPAP pada kecepatan mulai dari ‘Low’, 

‘High’, dan ‘V.High’ (Very High) masing-masing dapat berjalan dengan lancar. 

 

Kata Kunci: COVID-19, NodeMCU ESP8266, PEEP, Tidal Volume, Ventilator, Firebase 

Database. 

 

PENDAHULUAN 

Kegagalan sistem pernapasan dan penyakit pernapasan disebabkan oleh berbagai 

jenis cedera yang bersumber besar dari stres dan tidak menuntut kemungkinan 

bersumber pula dari penyakit lainnya. Saat ini dunia tengah menghadapi pandemi virus 

corona (COVID-19). Di Indonesia, hingga 8 April 2020, telah ada 2.956 kasus COVID-

19 dengan rincian 2.494 dalam perawatan, 222 orang sembuh, dan 240 orang meninggal 

(Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Melonjaknya jumlah pasien 

yang terinfeksi COVID-19 menyebabkan rumah sakit di Indonesia kekurangan alat 

bantu medis, salah satunya ventilator. Alat ini dapat membantu pasien yang kesulitan 

bernapas agar mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Namun di saat seperti ini, tidak 

semua Rumah sakit memiliki ventilator yang cukup, pertama hal ini disebabkan harga 

ventilator yang sangat mahal. 

Mesin pernapasan paling awal adalah Drinker respiratory yang ditemukan ilmuan 

Amerika pada tahun 1928. Seiring perkembangan teknologi terciptalah ventilator, 

teknologi ini terus berkembang semakin canggih untuk membantu pasien dengan 

gangguan pernapasan akut maupun untuk perawatan medis lainnya. Kini, ventilator atau 

alat bantu pernapasan menjadi alat yang sangat dibutuhkan bagi pasien COVID-19 yang 

mengalami kegagalan organ pernapasan akibat infeksi virus corona baru, SARS-CoV-2. 



 
 

               9th Applied Business and Engineering Conference 

820 

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Shah et al., 2020) menggunakan microcontroller  

Raspberry Pi sebagai kontroler dari sistem ventilator yang dirancang.  

Penelitian lain pula telah dilakukan. Diberi nama Vent-I, singkatan dari Ventilator 

Portable Indonesia. Ventilator tersebut dibangun dengan komponen yang mudah 

didapatkan di pasar bebas, agar pasokan komponen tersebut selalu tersedia (Iskan, 

2020). Pada penelitian itu hanya mengedepankan sebuah alat yang dapat diproduksi 

secara besar-besaran sehingga mengesampingkan kata-kata portable yang terdapat 

dinama alat tersebut.  

Kemudian untuk memperkaya fitur yang terdapat pada sebuah sistem ventilator, 

dapat dilakukan dengan cara menambahkan fitur yang sedang tren belakangan ini, yaitu 

IoT. Sebuah alat yang akan menerapkan IoT harus mempunyai akses ke sebuah jaringan 

Internet (Interconnected network), diantaranya menerapkan modul ESP8266. 

Selanjutnya dibutuhkan suatu database sebagai penyimpan data yang diperoleh dari 

pembacaan sensor, Thingspeak merupakan sebuah IoT platform (Patil & Pardeshi, 

2018). Namun Thingspeak hanya memberikan akses yang mana akses tersebut tidak 

dapat digunakan sepenuhnya sesuai keinginan pengakses platform tersebut. 

Kurangnya petunjuk terkait desain dan fitur dalam membangun Ventilator untuk 

pasien COVID-19, penulis akan merancang sebuah desain dengan fitur yang mumpuni 

sesuai untuk pasien dengan gejala klinis tahap 2 dengan mempertimbangkan biaya yang 

digunakan. Selain perancangan desain alat yang dimonitoring manual (jarak dekat), 

diperlukan suatu langkah tambahan berupa monitoring secara otomatis (jarak jauh). 

Perancangan prototipe Portable Ventilator mengacu kepada kinerja, fungsi, dan proses 

monitoring ventilator itu sendiri, apakah dapat berkinerja, berfungsi, serta dapat 

dimonitoring dengan baik. Sehingga ventilator ini dapat mengatasi pasien COVID-19 

dengan gejala klinis tahap 2. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengujian Portable Ventilator dilakukan dengan cara observasi (pengambilan data 

langsung di lapangan). Adapun beberapa parameter pengujian yang diamati yaitu; tidal 

volume, BPM (Breath Rate per Minute), dan PEEP yang ditampilkan melalui LCD 
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(Liquid Cristal Display) serta dapat dimonitoring dari jarak jauh melalui sebuah aplikasi 

Smartphone (Android). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANCANGAN PORTABLE VENTILATOR 

1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada gambar 2 dan gambar 3 merupakan rancangan Portable Ventilator yang 

dirancang dengan ukuran 65cm x 30cm x 40cm . Penggunaan bahan penyusun 

ventilator akan menggunakan bahan yang mudah didapat serta dengan harga yang 

murah. 

Perancangan 

prototipe 

Portable 

Ventilator 

Studi 

literatur 

Melakukan 

demo alat & 

pengambilan 

data 

Pembuatan 

serta 

kalibrasi alat 

Analisa 

berdasarkan 

data yang 

diperoleh 

Gambar 1. Alur kerja penelitian 

 

Penulisan 

laporan 
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Gambar 2. Desain mekanik tampak atas (top) 

 

Gambar 3. Desain mekanik tampak isometric 

Dapat dilihat rancangan tata letak dari komponen-komponen penyusun Portable 

Ventilator diantaranya ialah tabung oksigen, regulator oksigen, main control & sensor 

(Microcontroller, sensor tekanan, dan sebagainya), air pump (terdiri dari filter dan 

motor DC), filter udara, selang udara baik inhale (menghirup) ataupun exhale 

(menghembuskan), serta masker oksigen. 
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Gambar 4. Desain mekanik tampak kanan 

 

Gambar 5. Desain mekanik tampak kiri 

Dibagian kiri terdapat indicator output yang berupa LCD (Liquid Crystal Display) 

dan inputan berupa modul keypad matrix 4x4. Port inputan tegangan DC dan push 

button power ON/OFF terdapat pula dibagian kiri dimana tegangan supplay yang 

dirancang sebesar 12VDC. 

2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 
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Perancangan sistem software dari prototipe portable ventilator ialah sebuah aplikasi 

android yang terhubung dengan database dan juga microcontroller itu sendiri. Aplikasi 

dirancang menggunakan sebuah website Mit App Inventor 2.  

 

Gambar 6. Mit App Inventor 2 

Rancangan dari aplikasi dapat dilihat pada gambar 7 dimana terdapat rancangan 

aplikasi Android dimana aplikasi tersebut disusun oleh layout (horizontal maupun 

vertical), button, label, slider, image, dan FirebaseDB. 

 

Gambar 7. Rancangan layout aplikasi Android pada MIT App Invetor 2 
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Gambar 8. Blok program aplikasi Android berdasarkan layout yang telah dirancang 

Perancangan Firebase Database ditunjukkan seperti gambar 9 dimana terdapat 

parameter Mode, Kecepatan Ventilator, dan Status Valve yang dapat dilihat secara 

Realtime (langsung). 

Gam

bar 9. Rancangan Firebase Database 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji kenerja serta hubungan antara 

perangkat keras dengan perangkat lunak sebagai program dari sistem. Dalam artian lain 

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat dan program yang telah dirancang dapat 
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bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengujian dilakukan dengan menguji 

fungsional alat dan unjuk kerja alat.  

Pada gambar 10 dan gambar 11 merupakan hasil rancang prototipe Portable 

Ventilator yang didesain dengan fitur yang mumpuni sesuai untuk pasien dengan gejala 

klinis tahap 2. 

 

Gambar 10. Prototipe Portabel Ventilator tampak samping 

 

Gambar 11. Prototipe Portable Ventilator tampak atau 
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Gambar 12. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CMV dengan 

kecepatan Low 

 

Gambar 13. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CMV dengan 

kecepatan High 

 

 

 

Gambar 14. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CMV dengan 

kecepatan V. High 

 

Gambar 15. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CPAP dengan 

kecepatan Low 

 

 

Gambar 16. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CPAP dengan 

kecepatan High 

 

 

Gambar 17. Grafik pengukuran PEEP 

(cmH2O) pada mode CPAP dengan 

kecepatan V.High

Dari data pada grafik gambar 12 hinggal 17 dapat terlihat bahwa parameter cmH2O 

atau parameter PEEP (Positive End Expiratory Pressure) yaitu tekanan yang 

mendukung paru pada akhir ekspirasi (menhembuskan nafas), grafik yang tertampil 

berupa grafik hasil pengukuran dan juga grafik yang didapat dengan bantuan grafik 

yang terdapat pada datasheet MPX5050DP sebagai perbandingan, saat Mode CMV dan 

CPAP dengan kecepatan Low, High, V, Low ketika kecepatan semakin besar maka 

tekanan yang terbaca dan juga PEEP yang didapat akan semakin besar. Untuk mode 
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CMV dengan kecepatan Low, High, V.High didapat hasil pembacaan PEEP yaitu 

sebesar 1,86 cmH2O; 2,3 cmH2O; dan 6,29 cmH2O, Kemudian untuk kedua yaitu 

mode CPAP  dengan kecepatan Low, High, V.High didapat hasil pembacaan PEEP yaitu 

sebesar 5,13 cmH2O; 5,9 cmH2O; dan 6,45 cmH2O. Ketika dibandingkan antara kedua 

grafik yang diperoleh, tidak terlalu dapat terlihat perbedaan nilai yang besar, grafik 

menunjukkan hasil pengukuran yang relatif sama. Hal ini menunjukan hasil pengukuran 

yang dilakukan dengan menggunakan spesifikasi datasheet dari MPX5050DP sesuai 

dengan pengujian secara langsung.

 

Gambar 18 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CMV dengan 

kecepatan Low 

 

 

Gambar 19 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CMV dengan 

kecepatan High 

 

 

Gambar 20 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CMV dengan 

kecepatan V.High 

 

 

Gambar 21 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CPAP dengan 

kecepatan Low 
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Gambar 22 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CPAP dengan 

kecepatan High 

 

Gambar 23 Grafik pengukuran tidal 

volume (mL) pada mode CPAP dengan 

kecepatan V. High 
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Tidal volume berpengaruh pada I:E ratio (lamanya waktu inspirasi dan ekspirasi), 

dari data yang diperoleh untuk mode CMV dengan kecepatan Low, High, V.High 

didapat hasil pembacaan tidal volume yaitu sebesar 105,71 mL; 131 mL; dan 

163,26mL, Kemudian untuk kedua yaitu mode CPAP  dengan kecepatan Low, High, 

V.High didapat hasil pembacaan tidal volume sebesar 86,65 mL; 65,89 mL; dan 102,6 

mL. Pada prototipe Portable Ventilator yang telah selesai dirancang, peneliti membuat 

program dari microcontroller untuk menghasilkan I:E (1:1) serta 16 BPM (Breath Rate 

per Minute). 

Tabel 1 Pengujian Keseluruhan dari prototipe Portable Ventilator 

No. Mode 

Pilihan 

Kecepat

an 

Kecepatan 
BPM 

(Breath 

Per 

Minute) 

Tidal 

Volume 

(mL) 

PEEP 

(cmH2O

) 

Target Target 

Speed 

Low 

Speed 

High 

1 

CMV 

(Continous 

Mandatory 

Ventilation) 

Low 400 600  16  105,71 1,86 

High 600 800  16  131 2,3 

V. High 800 1023  16  163,26 6,29 

2 

CPAP 

(Continous 

Positive 

Airway 

Pressure) 

Low 600 600  16  86,65 5,13 

High 700 700  16  65,89 5,9 

V. High 800 800  16  102,6 6,45 
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Tabel 1 merupakan hasil data yang diperoleh dari pengujian unjuk kerja Portable 

Ventilator. Pengujian dilakukan dengan dua mode yang berbeda, yaitu mode CPAP 

(Continous Positive Airway Pressure) dan mode CMV (Continous Mandatory 

Ventilation). Setiap mode dilakukan pengujian dengan melihat hasil kecepatan motor 

yang diatur pada kecepatan ‘Low’, ‘High’, dan ‘V.High’ (Very High). Dari tabel 

tersebut dapat dilihat semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka hasil dari PEEP, 

dan tidal volume akan semakin besar, kemudian untuk BPM yang dihasilkan yaitu 

konstan sebesar 16 Breath Rate per Minute. 

Hal ini membuktikan bahwa sistem keseluruhan dari Portable Ventilator berfungsi 

dengan baik. Akan tetapi prototipe Portable Ventilator yang telah selesai dirancang 

memliki range ataupun jarak yang kurang maksimal dari fitur seperti PEEP dan tidal 

volume. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan mendesain ulang khususnya dibagian 

jalur udara agar tidak terdapat kebocoran, disisi lain yaitu Air Pump yang menggunakan 

motor DC juga dapat ditingkatkan lagi kecepatannya menggunakan motor DC yang 

berkecepatan lebih tinggi. 

   

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Perancangan Prototipe Portable Ventilator untuk 

Pasien COVID-19 di Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pengujian yang telah 

dilakukan pada Prototipe Portable Ventilator yang penguji rancang, keakurasian 

diperoleh berdasarkan kinerja dari alat yang mana pada mode CMV dan CPAP pada 

kecepatan mulai dari ‘Low’, ‘High’, dan ‘V.High’ (Very High) masing-masing dapat 

berjalan dengan lancar. Kemudian semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka hasil 

dari PEEP, dan tidal volume akan semakin besar,  untuk BPM yang dihasilkan yaitu 

konstan sebesar 16 Breath Rate per Minute, hal ini membuktikan bahwa sistem 

keseluruhan dari Portable Ventilator berfungsi dengan baik 
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Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah Perlu adanya perbaikan pada alat (baik disisi hardware atau software/program) 

agar alat dapat berjalan secara multitasking dan parameter PEEP serta tidal volume bisa 

mencapai nilai maksimal yang dipersyaratkan, perlu dicoba pergantian pada sensor 

(MPX2010DP dan MPX5050DP) yang memiliki tekanan lebih kecil dari 10KPa seperti 

(MPXV7002DP atau sebagainya) agar hasilnya lebih baik dan lebih presisi  
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Abstract  

Urban farming is an activity of farming in urban areas by using the yard area or corners of 

the house efficiently. The obstacle is the urban community who spend a lot of time working 

outside. Therefore, tools are needed to do watering, planting seeds, and monitoring plants 

based on the internet of things. The main objective of this project is to create a sophisticated 

agricultural system with IOT applications, it can easily maintain the farm, this robot which 

will later be named Robot Smart Farming (SF-BOT). SF-BOT has options for planting 

seeds, measuring soil moisture and watering. To implement this feature, SF-BOT works 

from the Soil Moisture Sensor reading with the help of Arduino and Raspberry pi. In 

addition SF-BOT can also be to plant seeds and show monitoring and can make streaming 

video in realtime.SF-BOT is controlled via  webserver interface to select a menu of 

vegetables to be planted and select the point of planting. In addition, it can also display 

sensor monitoring and video streaming. The results of the DHT sensor data has an average 

error of 1.31% and the measurement results can be displayed on the weberver and can be 

monitored via the camera from the webserver. 

Keywords: SF-BOT, Soil Moisture, Arduino, Raspberry pi, Internet of  Things 

 

Abstrak  

 

Urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam pada area perkotaan dengan 

memanfaatkan area perkarangan atau sudut-sudut rumah secara efisien. Kendalanya adalah 

masyarakat perkotaan yang waktunya banyak dihabiskan untuk bekerja diluar. Oleh sebab 

mailto:ilham17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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itu dibutuhkan alat untuk melakukan penyiraman, penanaman benih, dan monitoring pada 

tanaman berbasis internet of things. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membuat 

sistem pertanian canggih dengan bantuan aplikasi IOT, sehingga dapat dengan mudah 

memelihara pertanian, robot ini yang nantinya akan  dinamai Robot Smart Farming (SF-

BOT). SF-BOT memiliki opsi menanam benih, mengukur kelembaban tanah dan 

penyiraman. Untuk menerapkan fitur ini, SF-BOT bekerja dari pembacaan Soil Moisture 

Sensor dengan bantuan Arduino dan Raspberry pi. Selain itu SF-BOT juga dapat untuk 

menanam biji otomatis dan melakuan monitoring serta dapat melakukan video streaming 

secara realtime. SF-BOT di control melalui antrarmuka webserver untuk memilih menu 

sayuran yang akan ditanam dan memilih titik tanamnya. Selain itu juga dapat menampilkan 

monitoring sensor dan video streaming. Hasil dari penelitian ini data sensor DHT memiliki 

error rata-rata sebesar 1,31% dan hasil pengukuran dapat ditampilkan di weberver dan 

dapat memonitoring melalui kamera dari webserver. 

 

Kata Kunci: SF-BOT, Soil Moisture, Arduino, Raspberry pi, Internet of Things 

 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penting  dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak permasalahan yang dapat  diatasi 

dengan teknologi modern salah satunya dalam bidang pertanian. Bercocok tanam 

merupakan salah cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menjadi sumber 

pangan yang sehat. Namun ketersediaan lahan bagi masyarakat untuk bercocok tanam 

sangat terbatas,khususnya masyarakat perkotaan. Oleh karena itu dalam meningkatkan 

peroduktivitas pertanian, pemanfaatan lahan sempit di perkotaan menjadi alternative 

lahan pertanian hortikultura. 

Urban farming merupakan konsep pertanian pekarangan, yakni bercocok tanam 

yang dilakukan dan dikelola di lingkungan sekitar rumah dan perkotaan 

(Wignjopranoto,2015). Perkembangan dan pertumbuhan tanaman dipengaruhi factor 

alam dan lingkungan sekitar. Air, tanah, cahaya matahari,  kelembaban, suhu, dan 

nutrisi merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dalam urban farming tanah 
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memiliki peranan vital dalam mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan 

hara. Air merupakan senyawa yang penting bagi semua makhluk hidup yang ada di 

bumi. Pada konsep urban  farming air dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

tumbuhan dalam proses fotosintesis, karena tumbuhan atau tanaman yang ditanam 

dalam pot atau media lain tanpa air yang cukup maka tidak dapat bertahan hidup. 

Kesuburan tanah menjadi factor utama tumbuh dan berkembangnya tanaman untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya air, oksigen, unsur hara, kondisi fisik, dan unsure toksik (zat penghambat). 

Dari penjelasan tersebut seharusnya dengan teknologi modern saat ini dapat 

memberikan solusi,salah satunya dengan pemanfaatan Internet of Things . Oleh karena 

itu dalam proyek akhir ini penulis akan membuat Rancang bangun robot smart farming 

berbasis computer numerical control (SF-BOT) (Sensor dan image processing). Alat ini 

termotivasi dari permasalahan masyarakat perkotaan yang ingin bercocok tanam namun 

kekurangan lahan. Selain itu kesibukan mereka bekerja membuat mereka tidak 

maksimal untuk memonitoring tanamannya. Alat ini berbasis Internet of Things dengan 

menggunakan raspberrypi dapat memudahkan masyarakat untuk merawat tanaman nya.  

Dengan adanya alat ini, masyarkat perkotaan tidak perlu khawatir akan tanaman 

mereka yang berada di rumah. Alat ini didesain untuk memberikan notifikasi kepada 

pemilik tanaman apabila tanaman tersebut mencapai tingkat kelembaban yang rendah. 

Pemilik dapat menjalankan system melalui smartphone yang terhubung internet dan alat 

yang  berada pada tanaman secara otomatis dapat melakukan penyiraman, monitoring  

suhu, dan dapat juga menanam benih. Selain itu sistem web server yang di rancang juga 

dapat menampilkan hasil monitoring dari kamera yang terpasang pada alat secara 

realtime. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 
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5. Apakah sistem kerja pada SF-BOT dapat berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan ? 

6. Apakah data yang dibaca oleh sensor-sensor SF-BOT dapat ditampilkan pada 

website SF-BOT ? 

7. Berapa keakurasian dari data SF-BOT ini ? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Merancang dan membuat sensor-sensor pada SF-BOT yang dapat dimonitoring 

dan dijalankan dari jarak jauh tanpa ada kendala. 

2. Membuat sistem image processing yang di tampilkan pada web agar 

memberikan informasi dari kondisi SF-BOT secara realtime 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan telah dibuat Alat Penyiram 

Tnaman Otomatis oleh Pratama adalah Rancang Bangun Alat Penyiram Tanaman 

Otomatis Menggunakan Sensor Kelembaban Tanah yang prinsip kerjanya terletak pada 

pembacaan sensor Kelembaban. Dengan menggunakan bantuan dari Valve 

Selenoid,maka alat ini akan mengambil keputusan sendiri untuk menyiram tanaman. 

Valve Selenoid adalah komponen pipa yang dapat membuka dan menutup secara 

otomatis dengan prinsip kerja magnet listrik. Jika kmparan mendapat arus listrik maka 

selenoid akan membuka pipa jika tidak amaka akan menutup. Valve selenoid ini 

mendapat arus listrik dari relay yang terhubung dengan rangkaian driver relay. 

Rangkaian driver relay akan mendapatkan logika tinggi untuk mengaktifkan valve 

selenoid. Sedangkan jika mendapat logika rendah maka valve tidak akan aktif. Alat ini 

di program dengan menggunakan arduino (Pratama, 2019). 

Penelitian selanjutnya yaitu Rancang Bangun Penyiram Tanaman Berbasis 

Arduino Uno Menggunakan Sensor Kelembaban YL-39 Dan YL-69 oleh Husdi. 
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Dengan menggunakan soil moisture dan module bluetoth,alat ini akan mengirimkan 

informasi ke smartphone pengguna dengan dibantu oleh tampilan dari aplikasi 

Appinventor (Husdi, 2018).  

Pengujian alat SF-BOT ini dilakukan dengan masuk (login) terlebih dahulu pada 

website SF-BOT dan memasukkan username dan passwordnya. Website ini dibuat 

menggunakan webFlask. Flask termasuk pada jenis microframework karena tidak 

memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu dalam penggunaannya. Sebagian besar 

fungsi dan komponen umum seperti validasi form, database, dan sebagainya tidak 

terpasang secara default di Flask (Carbajal & Cem, 2014). Flask adalah kerangka kerja 

aplikasi web WSGI yang ringan . Ini dirancang untuk memulai dengan cepat dan 

mudah, dengan kemampuan meningkatkan aplikasi yang kompleks. Ini dimulai sebagai 

pembungkus sederhana di sekitar Werkzeug dan Jinja dan telah menjadi salah satu 

kerangka kerja aplikasi web Python paling populer. Flask menawarkan saran, tetapi 

tidak memberlakukan dependensi atau tata letak proyek. Flask adalah sebuah alat yang 

membantu membuat kerangka untuk sebuah web dan dengan menggunakan Flask, 

pengembang pemula pun dapat menciptakan sebuah web yang bagus(Irsyad, 2018). 

 Kemudian pilih tanaman dan benih yang akan di tanam. Setelah itu mengklik water 

pump untuk on. Kemudian vacum benih di alihkan ke posisi on. Terakhir soil moisture 

di alihkan dalam posisi on. Apabila semua sudah bekerja dengan baik,maka sistem siap 

untuk di gunakan. Setelah itu data akan dikirim ke Raspberry pi dan Arduino. Setelah 

arduino membaca data,maka semua fitur akan bekerja sesuai dengan perintah pada 

website SF-BOT dan data dari pembacaan setiap sensor akan ditampilkan pada website 

SF-BOT tersebut. Tetapi apabila tidak sesuai,maka akan kembali untuk login ke website 

SF-BOT. 

Berikut adalah gambar blok diagram dari alat ini : 
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Gambar 1. Blok diagram SF-BOT 

 

Gambar1 diatas merupakan blok diagram yang menjelaskan sebuah system yang 

dimulai dari perangkat atau device yang dimiliki user (laptop dan smartphone) yang 

memberikan perintah atau instruksi di dalam SF-BOT Cloud Server. Sebelumnya SF-

BOT Cloud Server ini di bangun menggunakan WebFlask dengan bahasa Phyton dari 

Raspberry pi. Perintah atau instruksi di lanjutkan oleh Cloud Server ke Raspberry pi 

untuk di olah atau di proses. Raspberry pi akan melakukan komunikai serial dengan 

arduino untuk menjalankan perintah atau instruksi dari device user. Yang mana 

sebelumnya sudah di konfigurasi semua sensor-sensor tersebut dengan arduino. 

Kondisi lain nya dimulai dari sensor-sensor yang di konfigurasi menggunakan 

arduino sesuai fungsinya. Kemudian sensor tersebut membaca sebuah data dan 

mengirimkan nya ke arduino untuk di teruskan ke raspberry pi dengan komunikasi serial 

berupa 0 dan 1. Dari raspberry pi di teruskan ke SF-BOT Cloud Server untuk di 

tamplkan oleh device user. Selanjutnya dari rasberri pi di kirim command atau perintah 

balasan berdasarkan data yang dikirim arduino dengan komunikasi serial. Selanjutnya 
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arduino akan memproses coman tersebut untuk di lajutkan ke sensor-sensor sehingga 

dapat mengambil tindakan sesuai dengan kondisi nya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dari alat SF-BOT ini dilakukan dengan mengambil data setiap sensor 

yang digunakan. Adapun sensor yang digunakan adalah sensor DHT11, sensor soil 

moisture dan sensor magnetik. Selain itu komponen yang diujikan adalah waterpump 

DC dan vacum DC serta penguian terhadap kamera Raspberry pi. Sebagai data 

pembanding keakurasian sensor menggunakan alat pengukur suhu dan kelembaban 

yang sudah dijual dipasaran. Berikut adalah gambaran rancangan dari SF-BOT 

keseluruhan dan tabel 1 adalah hasil dari pengujjian.  

Tabel 1 

Hasil pengujian SF-BOT 

Komponen Hasil Pengujian 

(%) 

Sensor DHT11 98.69 

Sensor Magnetik 100 

Sensor Soilmoisture 100 

Waterpupm  DC 100 

Vacum DC 100 

Kamera Raspberry pi 100 

Pengujian Keseluruhan 99,81 
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Gambar 2. Rancangan SF-BOT 

 

 Dari tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian setiap komponen yang digunakan pada 

SF-BOT. Pengujian pertama yaitu sensor DHT11 yang dilakukan dengan 

membandingkan data pembacaan dari sensor dengan data yang diperoleh dengan data 

dari alat pembanding,hasilnya data DHT11 memiliki keakurasian 98,69%. Terdapat 

sedikit error yang diseabkan oleh perbedaaan sensor yang digunakan oleh alat 

pembanding suhu dengan sensor yang digunakan di SF-BOT. Pengujian berikutnya 

aadalah sensor magnetik dengan keakurasian 100%. Pengujian dilakukan dengan cara 

melihat untuk setiap titik dari pembacaan sensor magnetik dan untuk melihat bagaimana 

hasil pembacaan sensor magnetik terhadap pergerakan motor stepper untuk setiap 

titiknya.  

 Selain pengujian sensor,pengujian terhadap waterpump DC juga dilakukan. 

Pengujian dilakukan dengan cara melihat ketika proses penanaman selesai,apakah 

waterpump dapat menyiram tanaman. Dari setiap titik yang ditanam hasilnya 

waterpump menyiram tanaman keseluruhan dengan baik. Selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap vacum DC yang digunakan untuk membawa bibit tanaman. 
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Hasilnya vacum bekerja sesuai dengan perintah yang dimasukkan di web SF-BOT. 

Terakhir pengujian kamera Raspberry pi dengan melihat video streaming yang 

ditampilkan pada web SF-BOT. Hasilnya delay waktu yang diperoleh tidak begitu 

berpengaruh terhadap pergerakan videonya atau dibawah 1 detik.  

 Selanjutnya pada gambar 2 dapat dilihat tampilan dari rancangan SF-BOT yang 

menggunakan mekanik media tanam berukuran 90cm x 70cm yang terbuat dari bak 

kayu. Selain itu menggunakan aluminium propile sebagai jalur motor stepper tang 

berukuran 1x90cm untuk sumbu X, 70cm untuk sumbu Y, 80cm untuk sumbu Z dan 2x 

80cm untuk tiang utama yang digunakan untuk menempelkan komponen utama serta 

penyangga sumbu Y dan sumbu Z. Sensor magnetik dipasang sebanyak 5 buah disumbu 

X,3 buah disumbu Y dan 3 buah disumbu Z. Untuk sumbu X setiap titik sensor 

magnetik berguna untuk 4 buat titik tanam dan satu buah posisi home (awal) untuk 

oengambilan bibit. Untuk sumbu Y sensor magnetik digunakan untuk menentukan 

posisi tanam dari bibit dan untuk sumbu Z sensor magnetik digunakan untuk 

menentukan posisi menyiram tanaman,posisi mengambil bibit dan posisi menanam 

bibit.  

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Robot Smart Farming (SF-BOT) dapat 

disimpulkan bahwa semua sistem penyusun SF-BOT dapat bekerja dengan baik serta 

pembacaan data sensor nya dapat dimonitoring melalui web SF-BOT. Untuk tingkat 

keakurasian data dari sensor DHT11 diperoleh sebesar 98,69. Pembacaan sensor 

magnetik sempurna 100% dan kamera Raspberry pi juga dapat ditampilkan di web SF-

BOT. 
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Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah dengan penambahan fitur image processing  di web SF-BOT sehingga dapat 

mengidentifikasi setiap objek yang ada.  
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1Teknik Listrik, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari, 
Pekanbaru, 28265 2Teknik Listrik, Politeknik Caltex Riau, Jl. 
Umban Sari, Pekanbaru, 28265 3Teknik Listrik, Politeknik 
Caltex Riau, Jl. Umban Sari, Pekanbaru, 28265 E-mail: 
Meisy17tl@mahasiswa.pcr.ac.id E-mail: Agun@pcr.ac.id 

 

E-mail: Muzni@pcr.ac.id 

Abstract 

The transformer is one of the important equipment in the electrical system. If there is 

a disturbance in the transformer, it can cause damage to the transformer and also to 

the distribution of electric power. So that the transformer requires the main protection 

in the form of differential current protection. In this study the design of a differential 

current protection device on an Arduino-based three-phase transformer. To meet 

these needs, this differential current protection device uses Arduino Mega 2560 as a 

data processor and controller. The measurement uses the ACS712 20A current sensor 

and the ZMPT101B voltage sensor. The workings of this design refer to the tripping 

characteristics of ANSI 87T and the slope refers to the characteristics of the T60 

relay. Based on the results of the tests carried out, the protection device does not 

disconnect the transformer with the load. This is because the load imbalance 

disturbance in one phase does not cause a differential current in the transformer 

winding. Besides, this design is equipped with a keypad for inputting the multiplier 

factor of the CT ratio and the real time value of the protection device. The value of 

the differential current and transformer voltage will be displayed on the LCD and the 

current data on this protection will be stored on a micro SD card so that it can make it 

easier to monitor the condition of the transformer used. 

Keywords: Arduino Mega 2560, ANSI 87T, relay T60, current sensor ACS712 
20A and voltage sensor ZMPT101B. 

Abstrak 

Transformator merupakan salah satu peralatan penting pada sistem kelistrikan. Jika 

terjadi gangguan pada transformator, maka dapat menyebabkan kerusakan pada 

transformator dan juga pada penyaluran tenaga listrik. Sehingga transformator 

memerlukan pengaman utama berupa proteksi arus diferensial. Pada penelitian ini 

perancangan alat proteksi arus diferensial pada transformator tiga phase berbasis 

Arduino. Untuk memenuhi keperluan tersebut, alat proteksi arus diferensial ini 

menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengolah data dan controller. Pengukuran 

menggunakan sensor arus ACS712 20A dan sensor tegangan ZMPT101B. Cara kerja 

perancangan ini mengacu pada karakteristik tripping ANSI 87T dan slope mengacu 

mailto:Meisy17tl@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:Agun@pcr.ac.id
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pada karakteristik relai T60. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, alat 

proteksi tidak memutuskan sambungan transformator dengan beban. Hal ini 

dikarenakan gangguan ketidakseimbangan beban di salah satu phase tidak 

menyebabkan adanya arus diferensial di belitan transformator. Disamping itu 
 

perancangan ini dilengkapi sebuah keypad guna untuk peng-input an 

faktor pengali dari rasio CT dan nilai real time pada alat proteksi. Nilai 

besaran arus diferensial dan tegangan transformator akan tertampil 

pada LCD dan data arus pada proteksi ini akan tersimpan pada micro 

SD card sehingga dapat mempermudah dalam memantau kondisi dari 

transformator yang digunakan. 

Kata Kunci: Arduino Mega 2560, ANSI 87T, relai T60, sensor arus 
ACS712 20A dan sensor tegangan ZMPT101B. 

PENDAHULUAN 

 

Transformator tiga phase merupakan peralatan yang dapat mengkonversi 

tegangan pada penyaluran tenaga listrik. Dalam hal ini transformator termasuk 

kedalam peralatan penting untuk dilindungi sebab jika transformator mengalami 

kerusakan yang disebabkan oleh berbagai gangguan, maka akan berdampak juga 

pada penyaluran tenaga listrik disamping itu gangguan-gangguan tersebut dapat 

mengakibatkan kerusakan pada belitan transformator. Untuk mengatasi hal 

tersebut dibutuhkan sebuah pengaman utama pada transformator salah satunya 

yaitu relai diferensial (Parjono, Kartono, & Setiawan, 2011). 

 

Relai diferensial bekerja jika terjadi gangguan dalam daerah pengaman dan 

tidak bekerja jika terjadi gangguan luar daerah pengaman nya. Relai diferensial 

merupakan pengaman utama pada transformator dan tidak dapat digunakan 

sebagai pengaman cadangan diluar daerah proteksinya sehingga relai tersebut 

harus memiliki keandalan yang tinggi dan sangat selektif (Umar, Syukriyadin, & 

Lubis, 2018). 
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Dengan demikian penulis berupaya merancang bangun sebuah proteksi arus 

diferensial pada transformator tiga phase dimana proteksi tersebut berbasis 

Arduino, bukan proteksi yang dilakukan secara konvensional. Namun pada 

perancangan ini Arduino Mega 2560 mengadaptasi prinsip kerja yang diterapkan 

pada relai diferensial konvensional dengan cara menerapkannya ke dalam logika 

bahasa program yang diproses menggunakan software arduino IDE. Sehingga 

untuk alat proteksi arus diferensial ini dikontrol oleh Arduino. Arduino juga 

menerima nilai tegangan masukan dan keluaran transformator yang terdeteksi oleh 

sensor tegangan ZMPT101B. disamping itu nilai arus diferensial dan tegangan 

transformator akan tertampil pada LCD serta pengukuran arus alat proteksi ini 

akan tersimpan pada micro SD card. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon alat proteksi 

terhadap gangguan ketidakseimbangan beban di salah satu phase dan untuk 

mengetahui efektivitas alat proteksi yang telah dirancang dalam proses 

pemantauan kondisi transformator berbasis Arduino Mega 2560. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Perancangan alat proteksi arus diferensial pada transformator 3 phase berbasis 

arduino terdiri dari perancangan elektronik guna untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Adapun blok diagram secara keseluruhan pada 

perancangan ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

846 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

 

Perancangan Elektronik 
 

Pada perancangan elektronik ini terdapat beberapa komponen yang digunakan 

seperti: Arduino Mega 2560, Sensor Arus ACS712, Sensor Tegangan ZMPT101B, 

Potential Transformer 380/220 V, Relai, Kontaktor, Keypad, Modul SD Card, 

RTC DS3231, LCD Dan I2C. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rangkaian Elektronik Secara Keseluruhan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini spesifikasi transformator yang digunakan dapat dilihat pada 

tabel 
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berikut: 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi 

Transformator  

DATA 

 Belitan 1  Belitan 2 

 

Hubungan Y 

 

Hubungan Y    

Rated VA  6000 VA  6000 VA 

     

Tegangan 
Nominal  

380 V 

 

220 V 

phase-phase 

  

    

Tegangan 
Nominal  

220 V 

 

127 V 

phase-Netral 

  

    

Hubungan CT  WYE  WYE 

     

CT Rasio  1:1  1:1 

     
 

 

Hasil Realisasi Perancangan 
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Gambar 3. Realisasi Perancangan 

 

Pengujian Ketidakseimbangan Beban Di Salah Satu Phase 

 

Tabel 2. Ketidakseimbangan Beban Di Salah Satu Phase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian dengan memberikan beban tidak seimbang pada salah satu phase ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dari alat proteksi arus diferensial 

yang telah dirancang. Untuk pengujian mula, perancangan diberi beban dengan 

nilai sebesar 50 ohm di setiap phase nya. Data tersebut dapat dilihat pada bagian 

tabel yang tidak di arsir biru. Berdasarkan data yang diperoleh respon dari alat 

proteksi tersebut tidak mengaktifkan trip on kontaktor sehingga alat proteksi terus 
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terhubung dengan beban yang diberikan. Hal ini di karena alat proteksi tidak 

mendeteksi bahwa adanya gangguan sehingga nilai arus diferensial lebih kecil 

dibanding nilai arus setting 1 yang bernilai 0.22 A. Kondisi ini di alami serupa 

pada pengujian gangguan ketidakseimbangan beban di salah satu phase. 

 

Pada kondisi ketidakseimbangan beban, besar resistansi yang diberikan senilai 

33.33 Ohm di phase R. Data tersebut dapat dilihat pada tabel yang di arsir biru. 

Berdasarkan data yang diperoleh nilai arus diferensial masih sama nilainya dengan 

kondisi sebelumnya ketika beban seimbang yaitu sebesar 0.04 A dan untuk arus 

setting 1 sebesar 0.22 A. 

 

Respon dari alat proteksi yang telah di rancang tidak mengaktifkan trip on 

kontaktor sehingga transformator masih dalam kondisi terhubung dengan beban. 

Hal ini di karena kan alat proteksi tidak mendeteksi bahwa gangguan yang 

diberikan adalah gangguan di zona yang diamankan dan arus yang mengalir pada 

belitan sekunder tidak di anggap sebagai arus gangguan meskipun arus pada sisi 

sekunder telah melebihi nilai rasio CT2, sebab arus di sisi primer dan sekunder 

sama mengalami kenaikan ketika resistansi beban diturunkan nilainya sehingga 

dapat dinyatakan bahwa kondisi belitan transformator dalam keadaan baik. 

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya teori tentang prinsip transformator 

berbeban. 

 

Besar arus diferensial dan arus setting pada penelitian ini dapat dibuktikan 

melalui perhitungan sebagai berikut: 

 

 Arus nominal ketika kondisi operasional transformator 100 

% (ln) In =  
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In sisi primer =  

 

In sisi sekunder=  

 

4. Arus rating ketika kondisi operasional transformator 100 

% (Ir) I rating = 110% x In 
 

I rating sisi primer = 110% x 9.12 A = 10.03 A 

I rating sisi 

sekunder = 110% x 15.75 A = 17.325 A 

 

Sehingga untuk operasional maksimal CT rasio sisi primer transformator (CT1) = 

10:10 dan CT rasio sisi sekunder transformator (CT2) = 18:18 

 

 Arus nominal ketika kondisi operasional 

transformator 20 % (ln) In (20%) = In (100%) x 20% 
 

In sisi primer (20%)   = 9.12 A x 20% = 1.824 A 

In sisi sekunder (20%) = 15.75 A x 20% = 3.15 A 
 
 

I rating sisi primer = 10 A x 20% = 2 A 

 

I rating sisi sekunder = 18 A x 20% = 3.6 A 

 

CT Rasio ini lah yang digunakan pada pengujian sebab transformator hanya 

dioperasikan 20 % dari batas kemampuan maksimalnya. 

 

 Arus Sekunder CT 
 

Isekunder = n 
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Isekunder CT1 = n1 =  = 0.912 A 

 

Isekunder CT2 = n2 =  A = 0.875 A 

 

4. Arus Diferensial 
 

 

3. Arus Restrain (Penahan) 
 

Ir =  = = 0.8935 A 

 

 Arus Setting (Isett) 

 

Iset= %slope x Irestrain   

Iset 1= %slope 1 x 

Irestrain = 25% x 0.8935 A = 0.223 

Iset 2= %slope 2 x 

Irestrain = 100% x 0.8935 A = 0.8935 A 
 

 

Untuk konsep besar nilai arus dan tegangan transformator dapat dilihat dari 

persamaan berikut: 

 

 

(1) 

 

Dimana: 

 

V1= Tegangan primer 
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V2= Tegangan Sekunder 

 

N1= Belitan Primer 

 

N2= Belitan Sekunder 

 

I1= Arus Primer 

 

I2= Arus Sekunder 
 

SIMPULAN 

 

Setelah semua proses pembuatan serta pengujian dan pengambilan data 

dilakukan maka dapat disimpulkan: 

 

3. Arus diferensial pada perancangan ini sebesar 0.04 A sedangkan arus setting 1 

sebesar 0.22A. I diferensial > I setting 1 = alat proteksi bekerja. I diferensial < 

I setting 1 = alat proteksi tidak bekerja. 
 

4. Gangguan ketidakseimbangan beban di salah satu phase tidak menyebabkan 

adanya arus diferensial yang melebihi arus setting sehingga alat proteksi yang 

telah dirancang belum bekerja untuk memutuskan hubungan transformator 

dengan beban. 
 

5. Arus saat gangguan ketidakseimbangan beban di salah satu phase bernilai Ir 

(primer) = ±2.21 A dan Ir (sekunder) = ±3.92 A, maka I diferensial = 0.04 A < 

I setting 1 = 0.22 A. 
 

6. Kondisi pengaktifan kontaktor dapat diihat pada tabel dengan variabel kondisi 

kontaktor. Bernilai 1 maka trip on kontaktor aktif dan begitu sebaliknya. 
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7. Alat proteksi ini mampu mempermudah pengguna saat proses pemantauan 

kondisi transformator sebab arus diferensial dan tegangan telah tertampil di 

LCD serta data pengukuran arus telah tersimpan di Micro SD Card. 
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Teknik Geomatika, Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani Batam Kota, Kota 

Batam, 24932 
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Abstract 

 

Land Value Zone (ZNT) is a zone consisting of one or more tax objects that have relatively 

the same Average Index Value (NIR). NIR is the average market value that can represent 

the land value in a land value zone. Considering that ZNT can be used for determining 

tariffs in land services, community references in transactions, monitoring land values and 

land markets, and reference for determining Tax Object Sales Value (NJOP) for Land and 

Building Taxes (PBB). Based on Batam City Regulation No. 7 of 2017 concerning 

Regional Taxes is one of the important sources of regional income to finance the 

implementation of Regional Government in carrying out services to the community and 

realizing regional independence. Therefore, it is necessary to realize land value information 

to realize the function of the land. One of the embodiments is a ZNT Map based on NIR. 

In this study, the ZNT map was formed based on the value of the land with a mass 

assessment using the market price approach. Land price data uses land prices based on the 

issued NIR. 

The results of this study are ZNT maps based on NIR in Lubuk Baja District, the lowest 

value of which is Rp. 128.000 m2 in Tanjung Uma Village while the highest value is Rp. 

6.805.000 m2 in Lubuk Baja Kota Village and a Spatial Pattern Map to strengthen 

information on the causes of price differences. 

 

Keywords: Land Value Zone (ZNT), Mean Indication Value (NIR), Lubuk Baja 
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Abstrak 

 

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan zona yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang 

mempunyai Nilai Indeks Rata-rata (NIR) yang relatif sama. NIR adalah nilai pasar rata-rata 

yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. Mengingat ZNT dapat 

dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat 

dalam transaksi, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Perda Kota 

Batam No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah. Oleh 

karena itu, perlu diwujudkan informasi nilai tanah untuk mewujudkan fungsi tanah. Salah 

satu perwujudannya adalah Peta ZNT berdasarkan NIR. 

Dalam penelitian ini peta ZNT dibentuk berdasarkan nilai tanah dengan penilaian masal 

menggunakan pendekatan harga pasar. Data harga tanah menggunakan harga tanah 

berdasarkan NIR yang sudah dikeluarkan. 

Hasil penelitian ini berupa Peta ZNT berdasarkan NIR di Kecamatan Lubuk Baja yang nilai 

terendah sebesar Rp. 128.000 m2 di Kelurahan Tanjung Uma sedangkan nilai tertinggi 

sebesar Rp. 6.805.000 m2 di Kelurahan Lubuk Baja Kota dan Peta Pola Ruang untuk 

memperkuat informasi penyebab terjadinya perbedaan harga. 

 

Kata Kunci: Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), Lubuk Baja 

 

PENDAHULUAN 

Lubuk Baja sebagai salah satu Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi dengan luas 36.123 Ha terdiri dari Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Baloi 

Indah, Kelurahan Kampung Pelita, Kelurahan Lubuk Baja Kota dan Kelurahan Tanjung 

Uma (Kominfo, 2020). Dengan jumlah penduduk sebanyak 105.203 jiwa yang terdiri 

dari 63.839 Jiwa Laki-laki dan 51.364 jiwa Perempuan yang tersebar di 5 Kelurahan. 

Sekolah yang ada di Kecamatan Lubuk Baja terdapat atas 23 TK Swasta, 7 SD Negeri 

dan 13 SD Swasta, 1 SMP Negeri, 10 SMP Swasta, 1 SMA Negeri , 13 SMA Swasta 

dan 1 Perguruan Tinggi Swasta, dengan jumlah murid 1.587 orang untuk Taman Kanak-



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

856 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

kanak, 9.251 orang untuk Sekolah Dasar, 3.310 orang untuk murid SMP dan 4.565 

orang untuk murid SMA (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang ditentukan melalui model analisis tertentu berdasarkan ketentuan teknis 

yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan, seharusnya sesuai dengan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang 

berlaku di daerah yang bersangkutan. Apabila NJOP tidak sesuai dengan NIR, maka 

NIR yang seharusnya dapat mewakili nilai tanah, tidak dapat mewakili nilai tanah 

dalam suatu zona tertentu. Zona tersebut merupakan zona geografis yang terdiri atas 

sekelompok bidang tanah yang memiliki nilai tanah sama, sehingga disebut juga Zona 

Nilai Tanah (ZNT). NIR yang tidak dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona 

tersebut, akan mengakibatkan tidak sesuainya pembentukan ZNT, sehingga akan terjadi 

ketidak sesuaian pula terhadap penetapan PBB pada beberapa bidang tanah (Hidayati & 

Harjanto, 2003). 

Berdasarkan Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta 

mewujudkan kemandirian Daerah. Guna melaksanakan prinsip transparan dan akuntabel 

diperlukan penggunaan sistem berbasis elektronik, agar pelaksanaan kewajiban 

perpajakan oleh wajib pajak dapat dilakukan secara efektif sesuai ketentuan perpajakan 

Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak-

Pajak Daerah di Kota Batam sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pajak Daerah. 

Pada dasarnya studi ini berupaya untuk mengetahui Zona Nilai Tanah (ZNT) 

berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

857 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

disesuaikan dengan peruturan agar tidak menyalahi aturan. Dengan memanfaatkan data 

batas administrasi dan data nilai indikasi rata-rata tanah yang selanjutnya diolah 

menggunakan aplikasi ArcGIS, hasil dari penelitian ini nantinya berupa peta akhir yang 

di hasilkan dari pengolahan data. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pembuatan Peta ZNT 

berdasarkan NIR di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada tahun 2020 dan Mengapa 

terjadi perbedaan harga di setiap daerah. 

Sehubungan rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan studi ini sebagai 

berikut: 

5. Membuat peta ZNT berdasarkan NIR di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, 

Kepulauan Riau pada tahun 2020; 

6. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan harga ZNT berdasarkan NIR di daerah 

penelitian. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diimplementasikan melalui tahapan seperti ditunjukkan Gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 91 Diagram alir penelitian 

 

Tahapan yang dilakukan dimulai dari studi literatur sebagai persiapan awal, 

kemudian pengambilan data di instansi terkait untuk selanjutnya data tersebut akan 

diolah sesuai dengan flowchart yang telah dirancang pada Gambar 1 sehingga akan 

menghasilkan 2 buah peta yang nantinya akan dibahas oleh peneliti untuk mendetailkan 

hasil akhirnya. 
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Area studi untuk penelitian ini dipilih di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. 

Pemilihan lokasi studi ini dilakukan penulis karena alasan ketersediaan data yang relatif 

akurat. 

Berdasarkan studi literatur dan ketersediaan data maka dikumpulkanlah bahan 

penelitian untuk keperluan pengolahan penelitian. Data yang digunakan berbentuk 

shapefile (SHP), citra satelit, peta dan juga aplikasi. SHP yang digunakan seperti data 

Administrasi Kecamatan Lubuk Baja dan data Pola Ruang yang berasal dari Badan 

Pengusahaan (BP) Batam, Peta Lokasi sertifikat tanah yang berasal dari Batan  

Pertanahan Nasional (BPN), citra satelit seperti citra google earth Kota Batam yang 

didapatkan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan data yang 

berasal dari aplikasi SISMIOP yang biasa digunakan di BPPRD untuk mengetahui Nilai 

Indikasi Rata-rata (NIR) Lubuk Baja. 

Pengolahan menggunakan aplikasi ArcGis 10.3 dengan menggunakan tahapan yang 

sudah ada. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat peta bidang tanah di 

Kecamatan Lubuk Baja. Pembuatan bidang tanah dilakukan untuk mengetahui jumlah 

bidang tanah yang ada di Kecamatan Lubuk baja dan mempermudah untuk menentukan 

jumlah titik sampel.  

Setelah bidang-bidang tanah sudah dibuat maka langkah selanjutnya menenukan 

jumlah titik sampel untuk melakukan klasifikasi harga tanah berdasarkan NIR 

menggunakan rumus 1 dari Taro Yamane, yang menghasilkan jumlah titik sampel yang 

di sebar. 

                                                  (1) 

Dimana n adalah jumlah sampel, N merupakan jumlah populasi dan α adalah presisi/ 

tingkat signifikansi. Jika tingkat presisi/taraf signifikansi α, maka keakuratan hasil 

penelitiannya 1–α (selang kepercayaannya). 
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Selanjutnya memasukkan NIR nya disetiap bidang yang sudah dibuat kedalam 

atribut SHP menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3. NIR terdapat dari nilai pasar wajar 

rerata yang dapat mewakili nilai tanah di dalam suatu ZNT. NIR akan berbeda disetiap 

bidang tanahnya sesuai dengan kode ZNT yang telah diberikan saat pelanggan 

mengajukan permohonan tanahnya. Kode ZNT dibuat berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 07/2018 Tentang Pedoman Penilaian 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. 

Tabel 6 Contoh perhitungan NIR 

KODE ZNT NILAI TANAH NIR PEMBULATAN 

AA 

439047.5 

515832 516000 
481717.1 

530119.3 

612442.5 

 

Atau NIR bisa langsung didapatkan dari aplikasi SISMIOP yang telah dibuat oleh 

BPPRD. 

 

Gambar 92 Daftar NIR pada aplikasi SISMIOP 

Setelah itu membuat layout untuk dijadikan sebuah peta. Pembuatan peta Zona Nilai 

Tanah (ZNT) berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dibuat berdasarkan rerata nilai 

pasar yang digunakan oleh pengguna sesuai dengan batas zona yang telah di buat. 
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Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga tanah salah satunya 

adalah lokasi yang strategis, terletak dikawasan padat penduduk ataupun keberadaan 

benda-benda di atas tanah  (Erawan, 2021). Tanah dalam sudut pandang ekonomi, juga 

akan dipengaruhi oleh lima hal salah satunya yaitu peruntukannya dalam rencana tata 

ruang. Peruntukan penggunaan tersebut menentukan nilai jual tanah yang bersangkutan. 

Semakin tinggi peruntukkannya maka harga tanahnya juga tinggi (Sadyohutomo, 2008). 

Untuk memperkuat informasi penyebab terjadinya perbedaan harga tanah maka 

digunakan data Pola Ruang untuk mengetahui peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan data titik sampel pada Kecamatan Lubuk Baja dari jumlah 

keseluruhan sampel sejumlah 18.943 bidang tanah dengan menggunakan rumus Taro 

Yamane dengan tingkat presisi 10% yang hasil 99,47 yang dibulatkan menjadi 100 titik 

sampel. Hasil tersebut digunakan untuk klasifikasi harga tanah berdasarkan NIR. 

Berdasarkan NIR nilai tanah pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam memiliki 

nilai terbesar Rp. 6.805.000/m2 yang terletak di Kelurahan Lubuk Baja Kota dan untuk 

nilai terkecil yaitu sebesar Rp. 128.000/m2 terletak di Kelurahan Tanjung Uma. Harga 

nilai tanah bisa berbeda disetiap daerah dikarenakan beberapa faktor seperti lokasi yang 

kurang strategis, terletak dikawasan padat penduduk ataupun keberadaan benda-benda 

di atas tanah dan juga peruntukannya dalam rencana tata ruang. 

Tabel 7 

Klasifikasi 

harga tanah 

berdasarkan 

NIR NO 

RANGE 

HARGA 
NIR 

1 < Rp128,000  
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2 Rp1,370,000 Rp128,000  

3 Rp160,000  

4 Rp160,000  

5 Rp160,000  

6 Rp200,000  

7 Rp243,000  

8 Rp243,000  

9 Rp394,000  

10 Rp614,000  

11 Rp614,000  

12 Rp614,000  

13 Rp702,000  

14 Rp702,000  

15 Rp702,000  

16 Rp702,000  

17 Rp802,000  

18 Rp1,032,000  

19 Rp1,032,000  

20 Rp1,032,000  

21 Rp1,147,000  

22 Rp1,147,000  

23 Rp1,147,000  

24 Rp1,147,000  

25 Rp1,274,000  



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

863 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

26 Rp1,274,000  

27 Rp1,274,000  

28 

Rp1,370,000 

- 

Rp2,740,000 

Rp1,416,000  

29 Rp1,416,000  

30 Rp1,416,000  

31 Rp1,573,000  

32 Rp1,722,000  

33 Rp1,722,000  

34 Rp1,722,000  

35 Rp1,722,000  

36 Rp1,722,000  

37 Rp1,852,000  

38 Rp1,852,000  

39 Rp1,862,000  

40 Rp1,862,000  

41 Rp1,862,000  

42 Rp1,862,000  

43 Rp1,862,000  

44 Rp2,013,000  

45 Rp2,013,000  

46 Rp2,013,000  

47 Rp2,013,000  

48 Rp2,013,000  

49 Rp2,013,000  
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50 Rp2,013,000  

51 Rp2,013,000  

52 Rp2,013,000  

53 Rp2,013,000  

54 Rp2,176,000  

55 Rp2,176,000  

56 Rp2,176,000  

57 Rp2,176,000  

58 Rp2,176,000  

59 Rp2,176,000  

60 Rp2,176,000  

61 Rp2,176,000  

62 Rp2,352,000  

63 Rp2,508,000  

64 Rp2,508,000  

65 Rp2,640,000  

66 

Rp2,740,000 

- 

Rp4,110,000 

Rp2,779,000  

67 Rp2,779,000  

68 Rp2,779,000  

69 Rp2,975,000  

70 Rp2,975,000  

71 Rp2,975,000  

72 Rp3,100,000  

73 Rp3,100,000  
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74 Rp3,100,000  

75 Rp3,100,000  

76 Rp3,100,000  

77 Rp3,100,000  

78 Rp3,375,000  

79 Rp3,375,000  

80 Rp3,375,000  

81 Rp3,375,000  

82 Rp3,745,000  

83 Rp3,745,000  

84 Rp3,745,000  

85 Rp3,745,000  

86 

Rp4,110,000 

- 

Rp5,480,000 

Rp4,155,000  

87 Rp4,155,000  

88 Rp4,155,000  

89 Rp4,155,000  

90 Rp4,155,000  

91 Rp4,155,000  

92 Rp4,605,000  

93 Rp4,605,000  

94 Rp4,605,000  

95 Rp5,095,000  

96 Rp5,095,000  

97 > Rp5,625,000  
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98 Rp5,480,000 Rp6,805,000  

99 Rp6,805,000  

100 Rp6,805,000  

 

 

Gambar 93 Peta ZNT berdasarkan NIR 

Gambar 3 di atas menunjukkan peta ZNT berdasarkan NIR di Kecamatan Lubuk 

Baja yang terdapat nilai NIR tertinggi dengan blok tanah berwarna merah memiliki 

harga lebih dari Rp 5.480.000 m2 sedangkan nilai NIR terendah dengan blok tanah 

berwarna kuning dengan harga kurang dari Rp 1.370.000 m2. 
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Gambar 94 Peta pola ruang 

Gambar 4 di atas menunjukkan peta Pola Ruang di Kecamatan Lubuk Baja yang 

terbagi dalam 3 kawasan yang berbeda. Warna ungu merupakan kawasan budidaya lain, 

warna pink merupakan kawasan lindung dan warna cokelat merupakan kawasan 

pemukiman.  

 

Gambar 95 Peta intersect ZNT berdasarkan NIR dan pola ruang 
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Gambar 5 di atas menunjukkan peta intersect ZNT berdasarkan NIR dan pola ruang 

di Kecamatan Lubuk Baja yang terbagi dalam 3 kawasan yang berbeda seperti kawasan 

budidaya lain, kawasan pemukiman dan kawasan lindung. 

Tabel 8 Presentase hasil intersect ZNT berdasarkan NIR dan pola ruang 

No NIR Peruntukan Lahan Luas (ha) Presentase (%) 

1 < Rp 1.370.000 

Pemukiman 106.1 45 

Budidaya Lain 124.8 52,5 

Kawasan Lindung 5.7 2,5 

2 
Rp 1.370.000 – 

Rp 2.740.000 

Pemukiman 29.7 12,6 

Budidaya Lain 204.8 86,9 

Kawasan Lindung 1.3 0,5 

3 
Rp 2.740.000 – 

Rp 4.110.000 

Pemukiman 0 0 

Budidaya Lain 116.4 100 

Kawasan Lindung 0 0 

4 
Rp 4.110.000 – 

Rp 5.480.000 

Pemukiman 0 0 

Budidaya Lain 15.8 99,8 

Kawasan Lindung 0.03 0,2 

5 > Rp 5.480.000 

Pemukiman 0 0 

Budidaya Lain 14.5 100 

Kawasan Lindung 0 0 
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NIR dengan nilai < Rp 1.370.000 didominasi dengan 3 kawasan yang berbeda yaitu 

kawasan pemukiman 45 %, kawasan budidaya lain 52,5 % dan kawasan lindung 2,5 %. 

Sedangkan nilai > Rp 5.480.000 didominasi dengan 1 kawasan saja yaitu kawasan 

budidaya lain sebesar 100 %. Hal tersebut diperkuat dengan faktor yang 

mempengaruhinya seperti keberadaan benda-benda di atas daerah tersebut. Daerah 

dengan nilai terendah hanya berupa perumahan penduduk saja sedangkan daerah dengan 

nilai tertinggi berupa bangunan tinggi dengan berbagai macam tempat perbelanjaan 

(pertokoan) yang letaknya sangat strategis dengan aksesibilitas yang tinggi. Hal 

tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan nilai NIR yang 

terjadi di Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian ZNT berdasarkan NIR di Kecamatan Lubuk Baja jumlah 

titik sampel sebanyak 100 titik yang digunakan untuk klasifikasi harga NIR. Terdapat 

ZNT berdasarkan Survei Transaksi Harga Tanah dengan nilai terendah sebesar Rp 

128.000/m2 pada Kelurahan Tanjung Uma dan nilai tertinggi sebesar Rp 6.805.000/m2 

pada Kelurahan Lubuk Baja Kota. Nilai terendah dipengaruhi karena daerah tersebut di 

dominasi dengan 3 kawasan berbeda seperti kawasan pemukiman, kawasan budidaya 

lain dan kawasan lindung dan juga keberadaan benda-benda di atas daerah tersebut 

hanya berupa perumahan penduduk saja. Sedangkan nilai tertinggi dipengaruhi karena 

daerah tersebut berada di 1 kawasan saja yaitu kawasan budidaya lain dan keberadaan 

benda-benda di atas daerah tersebut berupa bangunan tinggi dengan berbagai macam 

tempat perbelanjaan yang letaknya sangat strategis dengan aksesibilitas yang tinggi. 

Pada penelitian ini menggunakan peta pola ruang sebagai data pendukung untuk 

memperkuat hasil dari penyebab terjadinya perbedaan harga. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan menggunakan data lain sebagai data pendukung untuk 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

870 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

mengetahui penyebab terjadinya perbedaan harga agar pembaca mengetahui data apa 

yang bisa digunakan sebagai acuan selain data pola ruang.  
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Abstract  

Farming in urban areas by utilizing the yard area or corners of the house efficiently is often 

referred to as urban farming. The main objective of this project is to create a sophisticated 

agricultural system with the help of IOT applications, so that it can easily maintain 

agriculture, this robot which will later be named SF-BOT. SF-BOT has options for planting 

seeds, measuring soil moisture and watering. To implement this feature, SF-BOT works 

which is controlled by Computer Numerical Control (CNC) with the help of Arduino and 

Raspberry pi. Testing of planting and watering seeds at each coordinate point The success 

rate is said to be almost perfect, with a level of accuracy and precision of the tool of 83%. 

The Real Time Clock (RTC) test is said to be close to precision with a tool precision level 

of 85.7. The duration of planting and watering at SF-Bot at point 1 the closest plant 

coordinate takes 20 seconds for seed A and at point 12 plant coordinates on seed C takes 2 

minutes 8 seconds, where point 12 is the farthest coordinate point of planting. Watering 

time at 12 plant points on SF-Bot takes 2 minutes 30 seconds. 

Keywords: Computer Numerical Control, Arduino, Raspberry pi, internet of things 

 

Abstrak  

 

Bercocok tanam pada area perkotaan dengan memanfaatkan area perkarangan atau sudut-

sudut rumah secara efisien sering disebut sebagai urban farming. Tujuan utama dari proyek 

mailto:rama17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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ini adalah untuk membuat sistem pertanian canggih dengan bantuan aplikasi IOT, sehingga 

dapat dengan mudah memelihara pertanian, robot ini yang nantinya akan dinamai SF-BOT. 

SF-BOT memiliki opsi menanam benih, mengukur kelembaban tanah dan penyiraman. 

Untuk menerapkan fitur ini, SF- BOT bekerja yang kendalikan oleh Computer Numerical 

Control (CNC) dengan bantuan Arduino dan Raspberry pi. Pengujian penanaman dan 

penyiraman benih di setiap titik koordinat Tingkat keberhasilan dikatakann hampir 

sempurna, dengan tingkat keakurasian dan kepresisian alat sebesar 83%. Pengujian Real 

Time Clock (RTC) dikatan hampir mendekati presisi dengan tingkat kepresisian alat 

sebesar 85,7. Lama waktu penenaman dan penyiraman pada SF-Bot pada titik 1 koordinat 

tanaman yang terdekat membutuhkan waktu 20 detik pada bibit A dan pada titik 12 

koordinat tanaman pada bibit C membutuhkan waktu 2 menit 8 detik, dimana titik 12 

merupakan titik koordinat tanam yang terjauh. Lama waktu penyiraman di 12 titik tanaman 

pada SF-Bot membutuhkan waktu 2 menit 30 detik. 

 

Kata Kunci: Computer Numerical Control, Arduino, Raspberry pi, internet of things 

PENDAHULUAN 

Ilmu Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional 

kepertanian perkotaan, yang berbeda ada pada pelaku dan media tanamnya (Zuraiyah et 

al., 2019). Perkembangan dan pertumbuhan tanaman dipengaruhi factor alam dan 

lingkungan sekitar. Air, tanah, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan nutrisi 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dalam urban farming tanah memiliki 

peranan vital dalam mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara. Air 

merupakan senyawa yang penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. 

Kesibukan pekerja membuat masyarakat kesulitan memelihara tanaman karena 

kesulitan membagi waktu. Karena dalam proses memelihara tanaman harus dilakukan 

dengan konsisten supaya tanaman yang dipelihara dapat tumbuh dengan baik. Salah satu 

pemeliharaan yang dapat dilakukan adalah menyiram tanaman dengan rutin. 

Penyiraman yang dilakukan secara rutin dapat membuat tanah menjadi subur dan 

mengandung mineral yang dibutuhkan tanaman. Keadaanya sekarang masih banyak 

masyarakat yang kurang sadar akan teknologi modern yang dapat mempermudah 

perkerjaan sehari-hari terutama teknologi yang praktis dan efisien salah satunya 

pemanfaatan internet of things (IoT). Dimana internet of things merupakan konsep yang 
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bertujuan memanfaatkan koneksi internet yang terhubung secara terus-menerus seperti 

mengirim dan menerima data, remote control, barang elektronik atau peraatan yang 

terhubung dalam jaringan lokal atau gelobal. 

Berangkat dari penjelasan tersebut terdapat potensi besar untuk memanfaatkan 

robot petani yang dipadukan dengan teknologi Internet of Things. Hal ini memicu 

penulis untuk menciptakan sebuah sistem yang disebut SF-BOT yang berbasis 

Computer Numerical Control. Sistem pertanian presisi dibuat menggunakan teknologi 

Computer Numerical Control (CNC). CNC adalah sistem otomatisasi alat mesin yang 

dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara acak dan disimpan pada media 

penyimpanan (Siddique et al., 2018). Dengan menggunakan teknologi CNC, ini 

memungkinkan mesin untuk mengikuti titik koordinat yang dimasukkan ke dalam 

sistem secara akurat. Perintah untuk menggerakkan mesin CNC biasanya disebut G-

Code (Sreeram et al., 2018). Keakuratan gerak mesin menggunakan motor stepper bisa 

mencapai 1mm. Sistem dibuat, mirip dengan sistem kontrol pada mesin Printer 3D 

dengan area kerja yang lebih luas (Jauhari et al., 2017). Nantinya, mesin yang dibuat 

akan diberi nama "SF- BOT", kependekan dari robot pertanian atau robot untuk 

pertanian. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada perancangan dan pembuatan Robot 

Smart Farming Berbasis CNC (SF-BOT) pada sistem penggerak 3 axis X, Y, dan Z. 

Nantinya penelitian ini akan difokuskan pada pemilihan komponen sistem kontrol, 

perakitan sistem interface, sehingga konstruksi mekanik mesin CNC terhubung dengan 

mikroprosesor yang dapat dikendalikan oleh webserver. Melalui alat ini pula diharapkan 

dapat mempermudah pekerjaan masyarkat perkotaan. Dengan adanya alat ini, masyarkat 

perkotaan tidak perlu khawatir akan tanaman mereka yang berada di rumah. SF-BOT 

nantinya dapat dioperasikan dan dapat di control melalui antrarmuka webserver sesuai 

koordinat sumbu X, Y dan Z sehingga dapat dengan mudah melakukan Penyiraman, 

Pengukuran suhu, Pemrosesan gambar atau video, basis data besar, pemantauan 

otomatis, Mengumpulkan dan mengirim data ke pengguna. 
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METODE PENELITIAN 

Diagram Blok 

Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu diagram blok yang dapat 

menjelaskan kerja sistem secara keseluruhan supaya sistem yang dibuat dapat berfungsi 

sesuai dengan yang diinginka nseperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

Gambar 1 merupakan blog diagram sistem keseluruhan kerja dalam SF- BOT. 

Dimana user menggukan website yang dibuat menggunakan framework flask python, 

dan user akan mengirimkan commands farm design ke cloud server. Yang berfungsi 

untuk mengunggah atau mengelola data, data yg telah di olah di cloud server akan 

dikirimkan ke Raspberry Pi yang akan di proses pada Raspberry Pi controller. 

Raspberry pi berkomunikasi dengan aplikasi web melalui WiFi atau ethernet untuk 

menyinkronkan farm design, events, dan lebih banyak aktivitas, termasuk mengunggah 

log dan data sensor dan menerima commands secara real- time. Raspberry Pi juga 

berkomunikasi dengan Arduino untuk mengirim commands dan menerima data sensor. 
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Raspberry Pi dapat mengambil foto atau video dengan kamera USB atau modul 

Raspberry Pi camera, dan mengunggah foto atau video ke aplikasi web. Apabila 

commands sudah diproses maka akan dikirimkan ke Arduino Firmware melalu 

komunikasi serial antara Raspberry Pi dangan Arduino Mega, Arduino Firmware adalah 

perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan dunia nyata yang 

berjalan pada mikrokontroler Arduino, ditulis dalam C++ dan mengeksekusi sensor dan 

aktuator yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan motor, dan membaca 

pengukuran sensor. Apabila commands sudah diproses Arduino firmware akan 

mengirikan signal control ke motor stepper, dimana motor stepper nantinya akan 

bergerak sesuai koordinat yanag telah di program pada user, apabila koordinat dari 

motor stepper x, y, dan z sudah sesuai maka arduino akan menerima signal untuk 

melakukan penanaman benih dan melakukakn penyiraman tanaman. 

Flowchart  

Flowchart adalah gambaran dari bentuk diagram alir. Fungsinya untuk 

mendeskripsikan urutan pelaksanaan proses system dari komunikasi antar 2 robot soccer 

humanoid, seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Flowchart Robot Smart Farming 

Peracangan Elektronik 

 Gambar 3 merupakan bentuk rangkaian perancangan eletroniknya. Sumber 

tegangan berasal dari PLN (AC) yang kemudian di convert menjadi tegangan DC 

menggunakan Switch-Mode Power Supply (SMPS) menjadi tegangan DC 12v. Dimana 

Switch-Mode Power Supply (SMPS) terhubung pada Ramps 1.4 dan Tegangan 12v 

kemudian diubah menjadi 5v untuk Arduino Mega. Raspberry Pi dan Arduino Mega 

berperan sebagai mikrokontollernya, dimana Raspberry Pi dan Arduino Mega 

berkomunikasi secara serial dengan menggunakan modil Bluetooth hc-06. Arduino 

Mega terhubung dengan motor stepper X, Y, Z yang nantinya akan bergerak sesuai 

koordinat yang telah ditentukan pada website, enstop berfungsi mengirimkan signal 

rotary encoder dari motor stepper ke arduino, dan servo berfungsi untuk memutar tools 

ke 0 derajat untuk menyiram, 90 derajat untuk menanam dimana toolsnya berada pada 
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sumbu Z. 

 

    

Gambar 3. Rangkaian Perancangan Elektronik 

Perancangan Mekanik 

Gambar 4 dan gambar 5 merupakan gambar dari SF-Bot, terlihat pada gambar 

terdapat komponen-komponen alat yang digunakan seperti motor sumbu z bergerak naik 

dan turun untuk melakukan penanaman penyiraman dan penyedotan benih, motor 

stepper sumbu y akan bergerak ke kiri dan kekana pada sumbu y, terdapat sensor xa, xb, 

xc, xd dan limit dimana sensor ini titik berhenti untuk motor stepper x. Terdapat juga 

tempat bibit dimana bibit tersebut akan dilatakan untuk penyedotan benih, tembat bibit 

terdapat ada 3 buat yaitu bibit A, bibit B dan bibit C. Dapat dilihat pada gambar 4 

merupakan hasil dari perancangan yang sudah dibuat. 
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Gambar 4. Perancangan Robot Smart Farming 

 

Gambar 5. Hasil Perancangan Robot Smart Farming 

Perancangan Software 

Gambar 6 merupakan Tampilan halaman pengntrol tanaman SF-Bot dimana 

pada halaman Web dapat mengontrol SF-Bot untuk melakukan penanaman dan 

Motor Pump 

Servo Tools 

1. Penyiraman 

2. Penanamn  

Bibit tanaman 

Bak Tanaman 

Track Motor x 

Motor Stepper X 

Sensor magnetic X 

Box Komponen 

1. Arduino mega 

2. Raspberry Pi 

3. Relay 4 channel 

4. Modul Bloutooth 

5. Sensor DHT 

6. Power supplay 

7. Motor Driver 
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penyiraman tanaman dimana di halaman pengontrol tanaman terdapat 3 tombol pilihan 

bibit, 12 tombol titik tanaman dan 1 tombil untuk melakukan penyiraman ke 12 titik 

tanaman. Gambar 7 tampilan hasil pengukuran suhu dan kelembaban dan gambar 8 

tampilan video streaming. 

 

Gambar 6. Tampilan halaman pengontrol tanaman SF-BOT 

 

Gambar 7 tampilan web hasil pengukuran suhu 
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Gambar 8. Tampilan video streaming 

Robot Smart Framing memiliki 12 titik tanaman untuk melakukan menanaman 

benih, sehingga motor stepper setiap sumbu x, y dan z akan bergerak ke titik- titik 

koordinat tanaman tersebut untuk melakukan penanaman dan penyiraman benih. Dapat 

dilihat pada gambar 9.  Titik koordinat tanaman. 

 

Gambar 9.  Titik koordinat tanaman 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Robot Smart Farming atau yang kami berinama SF-Bot dapat melakukan 

penanaman benih dan penyiraman benih dimana system kerja geraknya hamper sama 

seperti 3D printer yang bergerak ke tiga sumbu yaitu X, Y dan Z. SF-Bot juga dapat 

memonitoring tanaman melalu aplikasi website dimana di aplikasi website dapat 

melakukan monitoring tanaman seperti suhu dan kelembaban, di website juga dapat 
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melalukan monitoring tamana sesara sreaming sehingga dapat memantau tanaman dari 

aplikasi web. 

Pengujian penanaman menggunakan benih sayur sawi dimana pengujian ini 

melakukan penanaman benih dan penyiraman benih setiap titik koordinat dengan 

menjalankan motor stepper x,y,z yang terhubung pada Arduino mega, dimana setiap 

motor stepper x, y dan z akan bergerak sesuai perintah yang telah di inputkan pada 

sistem atau pada website SF-Bot. Proses pengujian ini harus menghubungkan Bluetooth 

Raspberry pi ke Modul Bluetooth Arduino Mega terlebih dahulu agar komunikasi serial 

antara arduino mega dan Raspberry pi berkerja. Pada saat pengujian penanaman benih dan 

penyiraman benih setiap titik koordinat terjadi error pada titik 8 dan titik 10. Pada saat penyedotan 

benih dan pada saat penanaman benih SF-Bot bekerja sesuai yang diinginkan dan error ini terjadi 

saat proses penyiraman pada bibit saat watterpump selesai melakukan penyiraman, dimana motor 

Z dan motor X dan X1 tidak bekerja untuk kembali ke titik home atau titik awal. 

Tabel 1 

Hasil pengujian SF-BOT 

Titk Koordinat Keterangan  

Titik 1 Bekerja 

Titik 2 Bekerja 

Titik 3 Bekerja 

Titik 4 Bekerja 

Titik 5 Bekerja 

Titik 6 Bekerja 

Titik 7 

Titik 8 

Titik 9 

Titik 10 

Bekerja 

Tidak Sempurna 

Bekerja 

Tidak Sempurna 
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Titik 11 

Titik 12 

Bekerja 

Bekerja 

 

 Pengujian ini dilakukan dengan cara menggerakkan alat secara otomatis 

menggunakan module Real Time Clock (RTC) untuk melakukan penyiraman tanaman 

pada waktu sore hari setiap harinya di setiap titik pada tanaman yang sudah ditanamn 

diamana tiitik tanaman ada 12 titik sehingga SF-BOT akan melakukan penyiraman pada 

12 titik tanaman tersebut. Tabel 2. Dibawah ini merupakan hasil pengujian Real Time 

Clock (RTC). Pada pengujian di hari pertama RTC berjalan dengan sempurna pada jam 

17.07 sore untuk penyiram tanaman di setiap titik koordinat tanaman. Pada pengujian di 

hari ke 2 SF-Bot tidak berjalan dengan sempurna dikarnakan pada saat melakukan 

penyiraman pada titik 8 SF-Bot berhenti dan tidak bergerak ketitik selanjutnya, error ini 

disebabkan pada relay untuk mengaktifkan pump sehingga arduino mega seperti teriset 

saat relay on off. Terjadi delay waktu selama 7 menit saat melakukan penyiraman 

menggunakan Real Time Clock, pada program Arduino di setting pada jam 17.00 untuk 

melakukan penyiraman. Dimana delay ini disebabkan tidak pasnya waktu pada saat 

mengupload program ke Arduino, pada saat mengupload program ke arduino waktu jam 

menunjukan pukul 17.07, sehingga sistem pada RTC akan melakukan penyiraman di 

waktu jam 17.07.  

Tabel 2 

Hasil pengujian Real Time Clock 

Hari Jam  Keterangan 

1 17.07 Bekerja 

2 17.07 Tidak Sempurna 

4 17.07 Bekerja 
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5 17.07 Bekerja 

6 17.07 Bekerja 

7 17.07 Bekerja 

   

Tabel 3 merupakan hasil pengujian lama waktu penyiraman di 12 titik tanam, 

dimana dilakukan sebanyak 5 kali pengujian. Penguian ini dilakukan agar dapat 

mengetahui berapa lama waktu yang di butuhkan SF-Bot untuk melakukan penyiraman 

di 12 titik koordinat dan seberapa cepat melakukan penyiraman. Pengujian lama waktu 

penyiraman dilakukan dari titik 1 sampai titik 12, dimana didapatkan hasil lama waktu 

yang dibutuhkan SF-Bot untuk melakukan penyiraman paling cepat 2 menit 30 detik 

dan paling lama 2 menit 34 detik dari 5 kali pengujian. Hasil ini dikatakan sempurna 

dengan waktu yang dibutuh kan hannya 2 menit 30 detik saja untuk melakukan 

penyiraman. 

 

Tabel 3 

Hasil pengujian Lama Waktu Penyiraman ke 12 titik  

Pengujian Waktu 

1 2 menit 30 detik 

2 2 menit 33 detik 

3 2 menit 30 detik 

4 2 menit 34 detik 

5 2 menit 32 detik 
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SIMPULAN  

Dari Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Robot Smart Farming 

berbasis CNC menggunakan aplikasi web telah berhasil dirancang dan direalisasikan. 

pengendalian dan monitoring tanaman sehingga didapat tingkat keberhasilan pada data 

pengujian penanaman dan penyiraman dikatakan hampir sempurna, dengan tingkat 

keakurasian alat sebesar 83%.  

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah dengan penambahan image processing pada tanaman, agar pengguna bisa 

mengetahui sayuran sudah dapat dipanen dab pada aplikasi Website masih 

menggunakan localhost, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan ip public 

dan Penelitian selanjutnya dapat menambahkan. 
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Abstract  

Radar or Radio Detection Ranging is a system of electromagnetic waves to detect and measure long 

distances. Stealth technology or technology systems that allow objects to be undetected by radar. One of 

them is Radar Absorbing Material (RAM), a material that has the ability to absorb electromagnetic waves. 

RAM consists of magnetic and dielectric materials. Barium M-Hexaferrite is used as a magnetic material 

while Polyaniline (PANi) is used as a dielectric material. Barium M-Hexaferrite synthesis material based 

on Cilacap Beach Iron Sand and Polyaniline Synthesis material by presenting DBSA. To engineer the 

magnetic properties of BaM, Cu doping was applied, with an ionic radius of 0.71 nm. BaM and PANi 

materials were mixed on the blacksteel plate using the spray gun method. The study showed the 

composition of a mixture of BaM and PANi coatings with a ratio of 26 gr vs 23.4 gr, 23.4 gr vs 26 gr and 

15.6 gr vs 15.6 gr and variations in pressure (6.7,8 bar). The test characteristics used hardness test, 

roughness test, thickness test, and VNA test. In this test, the optimal absorption value from the VNA test 

was obtained, namely the composition of BaM PANi 23.4 gr vs  26 gr at a pressure of 8 bar with a 

reflection loss value of -4.6119 dB at a frequency of 11.22 GHz. 

Keywords: RAM, BaM, PANi,Doping Cu and Spray Gun. 

Abstrak 

Radar atau Radio Detection and Ranging merupakan sistem gelombang elektromagnetik berguna untuk 

mendeteksi dan mengukur jarak jauh. Stealth technology atau sistem teknologi yang memungkinkan objek 

tidak terdeteksi radar. Salah satunya Radar Absorbing Material (RAM) material yang mempunyai 

kemampuan menyerap gelombang elektromagnetik. RAM terdiri dari bahan magnetic dan dielektrik. 

Barium M-Heksaferit digunakan sebagai magnet bahan sedangkan Polianilin (PANi) sebagai dielektrik 

bahan. Sintesis material Barium M-Heksaferit berbasis bahan alam Pasir Besi Pantai Cilacap dan 

Sintesis material Polianilin  dengan pemberian DBSA. Untuk merekayasa sifat kemagnetan BaM  diberi 

doping Cu, berjari jari ionic 0,71 nm. Material BaM dan PANi yang tercampur diaplikasikan pada plat 

blacksteel menggunakan metode spray gun. Penelitian ditunjukkan komposisi campuran pelapis BaM dan 

PANi dengan perbandingan 26 gr berbanding 23,4 gr , 23,4 gr berbanding 26 gr dan 15,6 gr 

mailto:herlina@alumni.pcr.ac.id
mailto:aguswiji@pcr.ac.id
mailto:akhyan@pcr.ac.id
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berbanding 15,6 gr dan variasi tekanan (6,7,8 bar). Karakterisitik pengujian menggunakan uji 

kekerasan, uji kekasaran, uji ketebalan, dan uji VNA. Pada pengujian ini diperoleh nilai penyerapan 

paling optimum dari pengujian VNA yaitu pada komposisi BaM PANi 23,4 gr berbanding 26 gr pada 

tekanan 8 bar dengan nilai reflection loss -4,6119 dB pada frekuensi 11,22 GHz.  

Kata Kunci: RAM, BaM, PANi,Doping Cu and Spray Gun. 

 

PENDAHULUAN 

 (Usvanda & Zainuri, 2016) membahas tentang membuat lapisan penyerap 

gelombang radar (RAM) berbahan dasar komposit BaM/PANi dimana BaM dibuat dari 

pasir besi Tanah Laut Kalimantan Selatan. Didoping dengan ion Zn dan menggunakan 

metode solid state menghasilkan nilai Reflection Loss yang terbesar dihasilkan oleh 

pelapisan single layer dengan ketebalan 3 mm yaitu sebesar -21,231 dB pada frekuensi 

11,5 GHz. Hal ini berarti semakin tebal lapisan komposit BaM/PaNi yang dilapiskan 

pada plat baja maka akan semakin besar nilai Reflection Lossnya. 

(Rachmawati & Zainuri, 2016) membahas tentang mensintesis Barium M-

Heksaferit (BaM) dengan metode solid state dan mengetahui pengaruh variasi massa 

Polinialin (PANi) terhadap rugi refleksi dengan pelapisan single layer material penyerap 

gelombang radar pada frekuensi 8-12 GHz dengan didoping ion Zn menghasilkan Nilai 

Reflection Loss tertinggi pada perbandingan 1:2,5 sehingga dapat disimpulkan semakin 

meningkat komposisi PANI maka semakin negative nilai Reflection Lossnya. 

Indonesia adalah negara dengan luas laut yang sangat luar biasa. Bahkan 

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki laut terluas di dunia. Teknologi 

kapal perang merupakan bentuk pertahanan di bidang yang perlu dikembangkan. 

Kapal ini tidak terdeteksi Radar. Stealth technology atau sistem teknologi yang 

memungkinkan objek tidak terdeteksi oleh radar. Salah satunya Radar Absorbing 

Material (RAM). Namun untuk membuat kapal dengan design canggih seperti itu 

membutuhkan biaya yang besar. 
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Pasir besi yang sangat melimpah di Indonesia dimanfaatkan secara 

maksimal untuk keperluan teknologi saat ini. Salah satunya Barium M-

Heksaferit. Sehingga dapat diaplikasikan untuk penyerap gelombang radar bagi 

teknologi kapal perang. Polianilin (PANi) merupakan material polimer konduktif yang 

mempunyai sifat kestabilan kimia yang tinggi di udara, konduktivitas listrik tinggi,dan 

dapat digunakan untuk melindungi gelombang melektromagnetik yang dihasilkan dari 

sumber listrik. Penelitian ini mampu membuat material absorben dengan variasi 

pengaruh tekanan dengan ketentuan 6,7,8 bar dan pengaruh komposisi campuran 

pelapis dengan temperature BaM 650ºC sedangkan PANi 5ºC pada proses pelapisan 

material BaM dan PANi ditambah dengan doping Cu dengan menggunakan metode 

spray gun.  

METODE PENELITIAN 

A. Sintesis Kopresipitasi Pasir Besi 

Dalam proses sintesis pasir besi (  ini menggunakan metode kopresipitasi 

yang di mana adanya pelarut dan terlarut. Proses kopresipitasi dibutuhkan bahan utama 

yaitu pasir besi  yaitu pasir besi pantai cilacap . Proses sintesis serbuk pasir besi  

yang akan di campurkan dengan HCL dengan suhu 70  selama 60 menit. Setelah 

terjadi larutan maka dilakukan penyaringan. Pemisahan yang sudah dilakukan akan 

terbentuk menjadi . Proses sintesis  dilakukan dititrasi dengan 

menggunakan penambahan larutan Amonia dengan meneteskan secara perlahan hingga 

mencapi PH 7. Serbuk diperoleh dengan cara mengkalsinasi  pada 

temperature 600  dengan holding time selama lima jam. 

B. Sintesis Barium M-Heksaferit non doping dan terdoping 

Sintesis  Barium M-Heksaferit non doping dan terdoping  menggunakan metode 

solid state. Metode solid state Barium M-Heksaferrit non doping tidak menggunakan 

doping Cu dan metode terdoping menggunakan doping Cu.  Pencampuran pasir besi dan 
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barium carbonat kedalam magnetic strirer. Selanjutnya menambahkan alcohol 70% 

kedalam magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm selama 2 jam dengan 

menggunakan waktu henti 30 menit, Setelah terbentuknya endapan dilakukan kalsinasi 

atau pemanasan dengan temperature 650  dengan waktu 8 jam dan di peroleh serbuk 

kritalin Barium M-Heksaferrit. 

C. Sintesis Polianilin 

Polianilin dilakukan dengan proses polimerisasi monomer anilin. Proses dilakukan 

dengan pembahan Amonium Perokdisulfat (APS) dan aquades kedalam magnetic 

stirerre selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan sintesis anilin dan DBSA kedalam 

magnetic strirrer dengan tempertaur 0 . Untuk proses selanjutnya dilakukan dengan 

proses polimerisasi dengan penetesan APS sedikit demi sedikit kedalam lautan Anilin 

dan DBSA, setelah di lakukannya penetesan APS dilakukan pengadukan larutan 

menggunakan magnetic stirrer selama 8 jam dengan temperature 5  sampai larutan 

berwarna hijau dan dilakukan pencucian dengan aquades dan aseton sampai memiliki 

air bening dan dilakukan pengeringan sehingga terbentuk serbuk Polianilin berwarna 

hijau tua. 

D. Proses Pelapisan Single Layer menggunakan metode spray gun 

Proses pelapisan diawali dengan mencampurkan material BaM dan PANi dengan 

perbandingan antara antara 26 gr berbanding 23,4 gr , 15,6 gr berbanding 15,6 gr , dan 

23,4 gr berbanding 26 gr. Setelah itu mencampurkan cat jotun epoxy 70 gr dan 

komposit RAM 44 gr. Lalu aduk cat jotun epoxy dan material RAM. Setelah teraduk, 

lakukan penyemprotan melapisi plat blacksteel dengan metode spray menggunakan 

variasi tekanan 6 bar, 7 bar,8 bar dengan jarak nozzle 10 cm. Lalu mengeringkan 

lapisan komposit dan cat. Setelah proses coating selesai,  dilakukan dengan pengujian 

kekasaran pada plat menggunakan Roughness Tester, Brinell, coating thickness dan 

Vector Network Analyzer. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Hasil Pengujian Roughness Tester (Uji Kekasaran) Pada Plat 

Pengujian Roughness Tester (Uji Kekasaran) dilakukan pada plat yang tujuannya 

untuk mengetahui nilai kekasaran terhadap material. Pada saat pengambilan data 

dilakukan dengan meletakkan alat rougness di atas benda uji dan dial indicator akan 

berjaran sendiri  dan menghitung hasil dari kekasaran yan terdapat pada plat tersebut. 

Pada Tabel 1 merupakan hasil dari pengujian rougness tester. 

Table 7 Data Hasil Pengujian Roughness Tester (Uji Kekasaran) 

N

o 

Spes

ime

n 

Jarak 

Nozel 

(cm) 

Tekanan 

(bar) 

Presentasi 

Komposisi 

Presentasi 

Komposisi 
Hasil 

Cat Jotun 

(gr) 

RAM 

(gr) 

BAM 

(gr) 

PANI 

(gr) 

Ra 

(µm) 

1 1 

10  

6  

70  

44  26  23,4  0,117 

2 2 44  23,4  26  0,361 

3 3 28,08  15,6  15,6  0,626 

4 1 

7  

44  26  23,4  0,377 

5 2 44  23,4  26  1,209 

6 3 28,08  15,6  15,6  1,084 

7 1 8  44  26 23,4  1,084 

8 2 44  23,4 26  1,757 

9 3 28,08  15,6  15,6  1,250 

Pada pengujian ini terlihat nilai Ra  tekanan 8 bar hasil Ra paling besar pada 

perbandingan BAM PANI 23,4 gr berbanding 26 gr yaitu 1,757 µm. Perbedaan nilai 

tersebut terjadi dikarenakan perbedaan tekanan saat penyemprotan material RAM dan 

Cat Tekanan sangat mempengaruhi nilai kekasaran karena dengan tekanan yang 
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semakin tinggi energi yang dimiliki partikel RAM yang sudah dicampur dengan cat juga 

semakin tinggi, sehingga ketika partikel ditembakkan terjadi tumbukkan dengan 

permukaan substrat dan terjadi deformasi yang semakin besar yang mengakibatkan 

permukaan material semakin kasar dan nilai kekasaran permukaan semakin besar. 

B. Analisa Hasil Pengujian Brinell (uji kekerasan) pada plat 

Pengujian Brinell dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekerasan pada suatu 

benda dengan di berikan bola baja (indentor) yang akan menekan pada permukaan 

benda uji. Pada saat pengambilan data  dilakukan dengan melakukaan penekanan pada 3 

titil dengan cara benda uji di letakkan di atas meja pengujian dan bola indikator akan 

menekan dengan sendirinya di ketiga titil tersebut dan mengeluarkan hasil. Pada tabel 2 

merupakan hasil dari pengujian brinell. 

Table 8 Data Hasil Pengujian Brinell  

N

o 

Spes

ime

n 

Jarak 

Nozel 

(cm) 

Tek

a 

Nan 

(bar

) 

Presentasi 

Komposisi 

Presentasi 

Komposisi 

D₁ 

(mm) 

D₂ 

(mm) 
HBW 

Cat 

Jotun 

RAM 

(gr) 

BAM 

(gr) 

PANI 

(gr) 

1 1 

10  

6  

70 gr 

44  26  23,4  2.156 2.156 
195.3

8 

2 2 44  23,4  26  2.056 2.056 
215.9

2 

3 3 28,08  15,6  15,6  2.115 2.115 
203.5

1 

4 1 

7  

44  
26  23,4  2.099 2.099 206.8

5 

5 2 
44  

23,4  26  2.120 2.120 202.5

1 

6 3 28,08 15,6  15,6  2.105 2.105 205.5
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4 

7 1 8  44  26  23,4 2.139 2.139 198.8

1 

8 2 44  23,4  26  1.921 1.922 248.8

1 

9 3 28,08  15,6  15,6  2.070 2.070 212.9

3 

 

Pada pengujian ini diambil 3 titik, nilai kekerasan yang baik yaitu nilai yang 

paling tinggi yaitu pada perbandingan BAM PANI 23,4 berbanding 26 gr tekanan 8 bar 

dengan nilai HBW 28.81. Pada pengujian ini dapat perbedaan nilai tersebut terjadi 

dikarenakan perbedaan tekanan saat penyemprotan material RAM dan cat. Hal ini 

disebabkan semakin meningkatnya  tekanan maka celah celah pori akan terisi rapat oleh 

material RAM dan cat sehingga permukaan specimen semakin padat.  

 

C. Analisa Hasil Pengujian Coating Thickness 

Pengujian coating thickness bertujuan untuk menegetahui ketebalan hasil coating 

dari campurkan cat jotun epoxy dan material RAM. Pada saat pengambilan data alat 

coating thinckness di letakkan di atas plat dan akan mengeluarkan jarum untuk 

mengukur ketebalan cat terebut. Pada tabel 3 merupakan hasil dari pengujian Coating 

Thickness. 

Table 9 Data Hasil Pengujian Coating Thickness 

N 

O 

Spes

i 

men 

Jarak 

Nozel 

(cm) 

Tek

a 

nan 

(bar

) 

Presentasi Komposisi Presentasi Komposisi Kete 

balan 

(mm) 
Cat Jotun (gr) RAM (gr) 

BAM (gr) PANI (gr) 

1 1 10  6 70  44  26  23,4  0.03 
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2 2 44  23,4  26  0.04 

3 3 28,08  15,6  15,6  0.04 

4 1 7  44  26  23,4  0.06 

5 2 44  23,4  26  0.06 

6 3 28,08  15,6  15,6  0.05 

7 1 

8  

44  26  23,4  0.07 

8 2 44  23,4  26  0.08 

9 3 28,08  15,6 15,6  0.07 

Hubungan dari ketebalan adalah dengan adanya tekanan pada saat 

penyemprotan. Pada pengujian ini diperoleh nilai ketebalan tertinggi tekanan 8 bar 

presentasi komposisi BAM PANI 23,4 gr berbanding 26 gr yaitu 0.08 mm. Dikarenakan 

semakin tingginya tekanan udara yang digunakan, mampu meningkatkan droplet 

(kecepatan keluarnya cat) sehingga memperbanyak jumlah droplet yang mencapai 

permukaan substrat. Semakin banyak dan cepatnya droplet yang mencapai permukaan 

substrat maka ketebalan coating bertambah. 

D. Analisa Hasil Pengujian Vector Network Analyzer (VNA) 

Pengujian Vector Network Analyzer (VNA) mempunyai tujuan untuk mengukur 

gelombang mikro dan parameter scattering pada frekuensi 8 GHz sampai 12 GHz. yang 

akan digunakan untuk mengukur nilai reflection loss pada lapisan coating material anti 

radar + cat jotun epoxy pada plat black steel. Pada tabel 4 merupakan hasil dari 

pengujian hasil VNA. 
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Table 10 Data Hasil Pengujian Vector Network Analyzer 

N

O 

Sp

e 

si

me

n 

Jara

k 

Noze

l 

(cm) 

Teka 

nan 

(bar) 

Komposisi 

Komposit 

Komposisi 

Komposit Reflect

ion 

Loss 

(dB) 

Freku 

Ensi 

(GHz

) 

Cat 

Jotun 

(gr) 

RAM 

(gr) 

BAM 

(gr) 

PANI 

(gr) 

1 1 

10 

 

6  

70  

 

44  26  23,4  -2,0588 10,95 

2 2 44  23,4  26  -2,9381 10,95 

3 3 28,08 15,6  15,6  -2,3707 10,95 

4 1 

7  

44  26  23,4  -2,7948 10,95 

5 2 44  23,4  26  -3,481 10,95 

6 3 28,08  15,6  15,6  -3,13 10,95 

7 1 

8  

44  26  23,4  -2,8264 10,95 

8 2 44  23,4  26  -4,6119 11,22 

9 3 28,08  15,6  15,6  -3,8961 10,95 

Pada tabel diatas menunjukkan nilai reflection loss penyerapan paling rendah 

terjadi pada material anti radar dengan perbandingan BAM : PANI 26 gr : 23,4 gr , 

tekanan 6 bar ditunjukkan dengan nilai Reflection loss sebesar -2,0588 dB pada 

frekuensi 10,95 GHz. Hal ini disebabkan besarnya Reflection Loss semakin meningkat 

dengan penambahan PANI, karena hal ini menunjukkan penambahan PANI sebagai 

material konduktif dapat meningkatkan penyerapan gelombang mikro yang ditunjukkan 

dengan nilai   Reflection Loss yang semakin negative. Nilai yang paling baik yaitu nilai 

Reflection loss tertinggi komposisi komposit BAM : PANI 23,4 gr berbanding 26 gr  

ditunjukkan dengan nilai reflection loss sebesar -4,6119 dB pada frekuensi 11,22 GHz. 

Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkat komposisi PANI maka semakin 

negative nilai Reflection Loss nya artinya semakin bagus penyerapannya. 
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SIMPULAN  

Dari hasil kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan alat dan bahan, pembuatan 

material BAM dan PANI, pencampuran material BAM dan PANI, pencampuran 

material RAM dan Cat Jotun Epoxy dan pelaksanaan pengujian, hingga dihasilkan data 

uji maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pengujian Roughness Tester (uji kekasaran) terbaik material anti radar 

dengan perbandingan komposisi komposit BAM PANI 26 gr berbanding 23,4 gr 

saat tekanan 6 bar  yaitu 0.117 µm.  

2. Pada pengujian Brinell (uji kekerasan) yang tinggi pada material anti radar 

komposisi komposit BAM PANI 26 gr berbanding 23,4 gr saat tekanan 8 bar. 

3. Pengujian coating thickness (uji ketebalan) nilai yang paling besar adalah 

sampel komposisi komposit BAM PANI 26 gr berbanding 23,4 saat tekanan 8 

bar yaitu 0.08 mm. 

4. Pengujian VNA nilai penyerapan paling optimum pada komposisi komposit 

BAM PANI 23,4 gr berbanding 26 gr saat tekanan 8 bar yaitu dengan nilai 

reflection loss nya sebesar. -4,6119 dB pada frekuensi 11,22 GHz. 
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Abstract  

Density of vegetation can be affected by the topography of the land in an area. Land surface 

in Batam Island is generally flat with hilly variation. The variation of land surface can be 

affected to density of vegetation. The method using Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), Enhanced Vegetation Index (EVI) and Soil Adjusted Vegetation Index 

(SAVI). Sentinel-2A imagery is used because this image has begun to various vegetation 

observation in remote sensing and has spatial resolution 10 m. The slope in Batam Island 

using DEMNAS data. The corelation of vegetation density with slope in Batam Island 

obtained from the correlation test and relationship. The result of correlation NDVI with 

slope is 0,39 included in low correlation (0,20-0,399). The result of correlation EVI and 

SAVI with slope is 0,44 and 0,45 included in moderate correlation (0,40-0,599). 

Keywords: Sentinel-2A, Vegetation Index, Slope, Correlation 

Abstrak  

Kerapatan vegetasi dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik lahan di suatu wilayah, diantaranya 

adalah kondisi topografi. Kondisi topografi di Pulau Batam pada umumnya memiliki 

pemukaan tanah yang dapat digolongkan datar dengan variasi berbukit-bukit. Variasi ini 

mempengaruhi kerapatan vegetasi di Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metode 

indeks vegetasi yaitu Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Enhanced 

Vegetation Index (EVI) dan Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI). Digunakannya Citra 

Sentinel-2A karena citra ini telah mulai banyak dikaji dalam berbagai pengamatan vegetasi 

di penginderaan jauh dan memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi yaitu 10 m.  

Pengamatan kondisi topografi menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) 

Nasional. Hasil pengolahan data DEM diperoleh informasi kelas kemiringan lereng di 

Pulau Batam. Hubungan indeks vegetasi dengan kemiringan lereng diperoleh dengan 

melakukan uji korelasi dan persamaan regresi. Hasil uji korelasi antara indeks vegetasi 

NDVI dengan kemiringan lereng sebesar 0,396 termasuk korelasi rendah (0,20-0,399). 

Hasil uji korelasi antara indeks vegetasi EVI dan SAVI dengan kemiringan lereng sebesar 

0,445 dan 0,453 termasuk korelasi sedang (0,40-0,599). 

mailto:arifroziqin@polibatam.ac.id
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Kata Kunci: Sentinel-2A, Indeks Vegetasi, Kemiringan Lereng, Korelasi 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan permukiman dan kawasan industri yang cukup pesat di Pulau Batam 

tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan dan penurunan 

kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini disebabkan karena 

berkurangnya vegetasi yang ada di wilayah perkotaan. Vegetasi merupakan keseluruhan 

dari tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup jenis-jenis flora yang hidup bersama 

di suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain (Susanto, 2012). 

Vegetasi mempunyai peranan penting dalam ekosistem untuk keseimbangan oksigen 

dan karbon dioksida di dalam udara, pengatur air tanah, dan sebagai pengatur sifat fisik, 

kimia dan biologis tanah. 

Sebaran vegetasi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik lahan, diantaranya yaitu 

kondisi permukaan tanah. Kondisi permukaan tanah di Pulau Batam pada umumnya 

relatif datar dengan variasi perbukitan yang tidak terlalu terjal dengan ketinggian 

maksimum adalah 160 m diatas permukaan laut. Kemiringan antara 0-3% sesuai dengan 

aktivitas perkotaan yang tersebar di pesisir pantai Teluk Sanimba, Teluk Tering, Teluk 

Jodoh, dan Teluk Duriangkang. Kemiringan 3-10% hampir tersebar di seluruh Pulau 

Batam dan dimanfaatkan untuk wilayah kegiatan perkotaan. Kemiringan 10-20% 

tersebar di tengah Pulau Batam. Dan kemiringan 20-40% tersebar di sepanjang Bukit 

Dangas Pancur dan Bukit Senyum (RPIJM Kota Batam,2015-2019). 

Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Batam menggunakan citra Sentinel-2A 

dikarenakan penggunaan citra ini untuk penelitian pengamatan nilai indeks vegetasi di 

Pulau Batam belum ada dilakukan, penelitian kerapatan vegetasi sebelumnya 

menggunakan citra landsat.  Hubungan kerapatan vegetasi dengan kondisi fisik lahan di 

Pulau Batam dapat diamati dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dengan 
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menggunakan citra Sentinel-2A. Dasar pemilihan citra Sentinel-2A ialah karena citra ini 

telah mulai dikaji dalam berbagai bidang vegetasi, resolusi spektralnya yang 

menghasilkan multispektral dengan 13 saluran, dan resolusi spasial yang cukup tinggi 

yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau dan inframerah dekat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memetakan kerapatan vegetasi di Pulau Batam dan mengetahui 

korelasi dan persamaan regresinya dengan kemiringan lereng. 

Hasil penelitian ini diperoleh pemetaan kerapatan vegetasi dengan indeks vegetasi 

(NDVI, EVI, dan SAVI), korelasi dan persamaan regresinya dengan kondisi fisik lahan 

yaitu kemiringan lereng di Pulau Batam. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai informasi pengelolaan kawasan di lokasi penelitian, seperti 

perencanaan pembangunan di perkotaan yang seimbang dengan daya dukung 

lingkungan sehingga lingkungan dapat lebih terjaga. 

 

METODE PENELITIAN 
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Gambar 96. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

(Gambar 1 Lokasi Penelitian). Data yang digunakan adalah citra Sentinel-2A tahun 

2020 didapatkan dengan mengunduh di situs resmi United State Geological Survey 

(USGS). Resolusi spektral Sentinel-2A menghasilkan multispektral dengan 13 saluran, 

dan resolusi spasial yang cukup tinggi yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau dan 

inframerah dekat. Data DEM diperoleh dari DEMNAS Badan Informasi Geospasial 

(BIG), dan Peta Administrasi Kota Batam bersumber dari Inageoportal BIG. 
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Gambar 97. Desain Penelitian 

 

Citra Sentinel-2A level 1C yang digunakan telah terkoreksi geometrik dan 

radiometrik dalam bentuk nilai reflektan TOA (Top of Atmosphere) (Putri, 2016). 

Koreksi atmosferik dilakukan pada perangkat lunak QGIS dengan menggunakan tools 

Semi Automatic Detection. Software QGIS mempunyai keunggulan dengan sifatnya 

yang open source. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk peta kerapatan 

vegetasi, uji korelasi dan persamaan regresi kerapatan vegetasi dengan kemiringan 

lereng yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Berikut merupakan metode indeks 

vegetasi yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

Rumus dari NDVI adalah: 
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(1) 

 

Dimana: 

NIR  = Nilai band spektral infra merah dekat 

RED  = Nilai band spektral merah 

(Lillesand & Kiefer, 2000) 

b. EVI (Enhanced Vegetation Index) 

Persamaan EVI dirumuskan seperti dibawah ini: 

 

(2) 

 

Dimana: 

NIR  = Nilai band spektral infra merah dekat 

RED  = Nilai band spektral merah 

BLUE  = Nilai band spektral biru 

C1  = Faktor koreksi untuk atmosfer dengan nilai 6 

C2   = Faktor koreksi untuk atmosfer dengan nilai 7,5 

L   = Faktor pengaruh tanah dengan nilai 1 

G   = Faktor Skala bernilai 2.5 

(Huete dkk, 1999) 

c. SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) 

Berikut persamaan dari indeks vegetasi SAVI: 

 

(3) 

 

Dimana: 
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NIR  = Nilai band spektral infra merah dekat 

RED  = Nilai band spektral merah 

L   = Faktor kalibrasi tanah, bernilai 0,5 

(Huete, 1988) 

 

Validasi lapangan dilakukan menggunakan GPS Handheld untuk mengambil titik 

koordinat di lapangan dan kamera fisheye di android untuk pengambilan foto. Validasi 

lapangan dilakukan untuk kelas kerapatan vegetasi; tidak bervegetasi, jarang, sedang, 

dan rapat dengan menggunakan data hitungan presentase kerapatan vegetasi 

menggunakan software ImageJ. Perhitungan akurasi data lapangan dengan hasil 

interpretasi menggunakan Matrix Confusion yang dapat menghitung besarnya akurasi 

pembuat (producers accuracy), akurasi pengguna (users accuracy), dan akurasi 

keselurahan (overall accuracy). 

Hubungan antara indeks vegetasi dan kemiringan lereng dalam penelitian ini 

menggunakan uji korelasi karl pearson dan persamaan regresi. Persamaan uji korelasi 

Karl Pearson adalah sebagai berikut: 

 

( 4) 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya pengamatan 

Xi = Nilai variabel untuk indeks vegetasi 

Yi = Nilai variabel untuk ketinggian dan kemiringan lahan 
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(Usman & Akbar, 2006) 

Menurut Suyono (2018:05) regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) di mana salah satu variabel dianggap 

mempengaruhi variabel yang lain. Formula persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

 

( 5) 

 

Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan): besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor 

(Sugiyono, 2014) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah citra Sentinel-2A tahun 2020 

menggunakan algoritma NDVI, EVI, dan SAVI yang diolah menggunakan software 

QGIS. Peta indeks vegetasi ditunjukkan pada Gambar 3. Kelas kerapatan vegetasi pada 

peta dibagi menjadi tidak bervegetasi, vegetasi jarang, vegetasi rendah, dan vegetasi 

rapat. Dari data diperoleh nilai NDVI terkecil -0,485 dan terbesar 0,844. Untuk data 

yang diperoleh dari EVI, nilai terkecil -0,086 dan terbesar 0,598. Sementara untuk nilai 

SAVI diperoleh nilai terkecil -0,278 dan terbesar 0,687. 
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 (a)  

 

(b) 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

907 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

( c) 

Gambar 98. Peta Kerapatan Vegetasi: NDVI (3a), SAVI (3b), dan EVI (3c) 

 

Luasan kerapatan vegetasi dan presentase pada peta dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada setiap tabel bersumber dari pengolahan data yang dilakukan penulis pada tahun 

2021. Tabel 1 bersumber dari peta kerapatan vegetasi yang telah dihasilkan. Pada NDVI 

luas terbesar pada kisaran 0,075 - 0,295 pada kondisi kerapatan vegetasi jarang yaitu 

sebesar 12.287,53 ha. Luas terbesar pada EVI yaitu 16.914,91 ha pada kisaran nilai -

0,086 - 0,058 kondisi tidak bervegetasi. Sementara luas terbesar SAVI adalah 12.234,70 

pada kondisi vegetasi jarang dengan kisaran nilai 0,066 – 0,194. 

Tabel 9. Tabel Luas dan Presentase Peta Kerapatan Vegetasi 

Kerapatan 

NDVI EVI SAVI 

Luas  

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Luas  

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Luas  

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Non 

vegetasi 

9.687,67 22,99 16.914,91 40,14 11.629,70 27,60 
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Jarang 12.287,53 29,16 10.273,02 24,38 12.239,70 29,05 

Sedang 8.838,04 20,97 7.587,51 18,01 8.583,80 20,37 

Rapat 11.316,13 26,86 7.353,94 17,45 9.678,89 22,97 

(Sumber: Pengolahan Data, 2021) 

Wilayah penelitian mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi, pembagian 

kelas kemiringan menjadi datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Peta 

kemiringan lereng diperoleh dari pengolahan data DEMNAS. Berikut merupakan peta 

kemiringan lereng yang ditunjukkan pada Gambar 4. Luas dan presentase peta 

kemiringan lereng Pulau Batam dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Gambar 99. Peta Kemiringan Lereng  

 

Tabel 10. Tabel Luas dan Presentase Peta Kemiringan Lereng 

Kemiringan Luas (Ha) Presentase (%) 

Datar 24.767,71 58,78 

Landai 9.432,74 22,38 

Agak Curam 6.014,71 14,27 
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Curam 1.696,41 4,02 

Sangat Curam 221,08 0,52 

(Sumber: Pengolahan Data,2021) 

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa daerah penelitian memiliki kemiringan 

dengan luas terendah sebesar 0,52% dengan kondisi kemiringan lereng sangat curam. 

Dan luas tertinggi sebesar 58,78% dengan kondisi permukaan tanah datar yaitu dengan 

luas 24.767,71 ha. Berdasarkan luas dan presentase peta kemiringan lereng Pulau Batam 

dapat dilihat bahwa wilayah penelitian memiliki permukaan tanah yang cenderung 

datar. 

Pengolahan data uji akurasi interpretasi pada peta dengan data lapangan 

menggunakan confusion matrix ditunjukkan pada Tabel dibawah. Baris horizontal 

merupakan kenampakan di peta, sedangkan baris vertikal merupakan kenampakan asli 

di lapangan. Angka diagonal merupakan jumlah titik sampel yang sesuai antara 

kenampakan di peta dan kondisi di lapangan. Jumlah titik sampel data lapangan 

berjumlah 44 titik. Pada tabel dibawah juga dapat dilihat akurasi pembuat (producers 

accuracy) dan akurasi pengguna (users accuracy). 

Tabel 11. Tabel Confusion Matrix pada NDVI 

DATA LAPANGAN  

H
A

S
IL

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

S
I 

Objek Non Vegetasi Jarang Sedang Rapat Jumlah User 

Non Vegetasi 4 0 0 0 4 100 

Jarang 0 2 0 0 2 100 

Sedang 0 1 7 1 9 78 

Rapat 0 0 3 26 29 90 

Jumlah 4 3 10 27 44  

 Producer 100 67 70 96   
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(Sumber: Pengolahan Data, 2021) 

Tabel 12. Tabel Confusion Matrix pada EVI 

DATA LAPANGAN  

H
A

S
IL

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

S
I 

Objek Non Vegetasi Jarang Sedang Rapat Jumlah User 

Non Vegetasi 4 0 0 0 4 100 

Jarang 0 3 4 0 7 43 

Sedang 0 0 6 2 8 75 

Rapat 0 0 0 25 25 100 

Jumlah 4 3 10 27 44  

 Producer 100 100 60 92   

(Sumber: Pengolahan Data, 2021) 

 

Tabel 13. Tabel Confusion Matrix pada SAVI 

DATA LAPANGAN  

User 

H
A

S
IL

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

S
I 

Objek Non Vegetasi Jarang Sedang Rapat Jumlah 

Non Vegetasi 4 0 0 0 4 100 

Jarang 0 3 4 0 7 43 

Sedang 0 0 5 1 6 83 

Rapat 0 0 1 26 27 96 

Jumlah 4 3 10 27 44  

Producer 100 100 50 96   

(Sumber: Pengolahan Data,2020) 

 

Berdasarkan pada Tabel 6 diperoleh akurasi keseluruhan tertinggi yaitu hasil 

interpretasi menggunakan algoritma NDVI sebesar 88,64%. Uji akurasi keseluruhan 
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SAVI sebesar 86,36%. Dan akurasi keseluruhan terendah sebesar 86,36% pada uji 

akurasi hasil interpretasi peta EVI dengan data lapangan. 

Tabel 14. Tabel Akurasi Keseluruhan 

Akurasi NDVI EVI SAVI 

Akurasi Keseluruhan 

(Overall Accuracy) 

88,64% 86,36% 86,36% 

(Sumber: Pengolahan Data, 2021) 

Hubungan antara indeks vegetasi dengan kemiringan lereng menggunakan uji 

korelasi karl pearson dan persamaan regresi. Penentuan uji korelasi dilakukan dengan 

mengambil titik sampel secara acak yang mewakili penyebaran kerapatan vegetasi pada 

berbagai kelas kemiringan lereng. Dari hasil pengolahan data uji korelasi yang diperoleh 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 15. Tabel Uji Korelasi 

Korelasi Kemiringan Lereng 

NDVI 0,396 

EVI 0,445 

SAVI 0,453 

(Sumber: Pengolahan Data,2021) 

Hasil uji korelasi dari ketiga indeks vegetasi dengan kemiringan lereng 

menunjukkan bahwa angka koefisien tertinggi adalah SAVI dengan nilai 0,453. Ditinjau 

dari tingkat hubungan korelasi, korelasi SAVI dan EVI termasuk korelasi sedang (0,40-

0,599). Sedangkan hasil uji korelasi NDVI termasuk korelasi rendah (0,20-0,399) yaitu 

sebesar 0,396. Koefisien korelasi memiliki hubungan kemiringan lereng dengan indeks 

vegetasi yang searah, yang ditunjukkan dengan nilai (+). 
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Berikut merupakan persamaan regresi antara indeks vegetasi (NDVI, EVI, dan 

SAVI) dengan kemiringan lereng. Persamaan regresi dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam bentuk fungsi dan grafik. Persamaan regresi menggunakan regresi linear 

sederhana menggunakan sumber referensi penelitian sebelumnya oleh Yenny Paras 

Dasuka dkk, pada tahun 2016 di penelitian tersebut menggunakan persamaan regresi 

linear sederhana untuk NDVI dan DEM. Persamaan regresi dapat dilihat pada Gambar 

5.  

 

(a) 

 

(b) 
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( c) 

Gambar 100. Persamaan Regresi: Hubungan Antara NDVI & Kemiringan Lereng (5a), 

Hubungan Antara EVI & Kemiringan Lereng (5b), Hubungan Antara SAVI & 

Kemiringan Lereng (5c) 

 

Titik-titik pada grafik adalah kombinasi antara pasangan variabel x dan y. Koefisien 

determinasi menyatakan seberapa besar konstribusi variabel x terhadap y. Ketiga grafik 

linear menunjukkan bahwa terdapat bentuk persamaan regresi linear antara kedua 

variabel. Berdasarkan grafik hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi NDVI 

dengan kemiringan lereng yaitu y = 14,604x + 2.6714 dengan nilai koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0,1571. Persamaan regresi EVI dengan kemiringan lereng 

diperoleh y = 35,634x + 2,835 dengan nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,1982. 

Sedangkan persamaan regresi SAVI dengan kemiringan lereng diperoleh y = 30,156x + 

1,5894 dengan nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,2053. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan dan diuraikan dalam hasil serta 

pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Indeks vegetasi tersebar hampir di seluruh kemiringan lereng. Nilai indeks 

vegetasi pada NDVI yang memilki luas mendominasi pada kisaran 0,075 - 0,295 
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pada kondisi kerapatan vegetasi jarang yaitu sebesar 12.287,53 ha. Luas terbesar 

pada EVI yaitu 16.914,91 ha pada kisaran nilai -0,086 - 0,058 kondisi tidak 

bervegetasi. Dan luas terbesar SAVI adalah 12.234,70 pada kondisi vegetasi 

jarang dengan kisaran nilai 0,066 – 0,194. 

2. Korelasi indeks vegetasi SAVI dengan kemiringan lereng merupakan nilai 

korelasi tertinggi yaitu 0,453. Korelasi EVI dengan kemiringan lereng sebesar 

0,445. Korelasi NDVI dengan kemiringan lereng sebesar 0,396. Hasil korelasi 

SAVI dan EVI dengan kemiringan lereng termasuk korelasi sedang (0,40-0,599) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang terhadap SAVI dan EVI 

dengan kemiringan lereng. Sedangkan hasil uji korelasi NDVI termasuk korelasi 

rendah (0,20-0,399) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara 

NDVI dengan kemiringan lereng. Ketiga korelasi memiliki hubungan yang 

searah yang ditunjukkan dengan nilai (+). EVI merupakan pengembangan dari 

NDVI dengan meningkatkan tingkat kehijauan melalui pengaruh dari latar 

belakang tanah dan penambahan informasi pada kanal biru untuk mengurangi 

pengaruh dari kondisi atmosfer pada nilai indeks vegetasi. SAVI merupakan 

indeks vegetasi mirip dengan NDVI, tetapi lebih menekankan pada nilai piksel 

tanah yang merupakan fungsi dari kerapatan vegetasi. 

3. Berdasarkan grafik hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi NDVI dengan 

kemiringan lereng yaitu y = 14,604x + 2.6714. Persamaan regresi EVI dengan 

kemiringan lereng diperoleh y = 35,634x + 2,835. Sedangkan persamaan regresi 

SAVI dengan kemiringan lereng diperoleh y = 30,156x + 1,5894. 
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Abstract 

Server room is an important asset for companies or institutions because it is used to store 

server computers and network devices. The temperature in the server room should be 

monitored periodically. Temperatures outside the tolerance limit can result in hardware 

damage if the room temperature is too hot it can be fanned by a dead air conditioner 

without being noticed by the server admin. The use of NodeMcu Microcontroller as a 

temperature monitoring control system is more practical because in one device already 

embedded wi-fi module, its small size is also more practical and does not take up much 

space. The result of this study is a tool that serves to monitor and control the temperature in 

the server room. Tests showed the DHT-11 sensor had good sensitivity, judging by the 

average error obtained at 0.36%. All actuators work well, buzzer beeps and relays are on 

when temperature conditions exceed 32°. 

Keywords: Monitoring, Controlling, Temperature, Humidity, ESPP8266. 

Abstrak  

Ruang server adalah aset penting untuk perusahaan atau lembaga karena digunakan untuk 

menyimpan komputer server dan perangkat jaringan. Suhu di dalam ruangan server harus 

dimonitoring secara berkala. Suhu diluar batas toleransi dapat mengakibatkan kerusakan 

hardware jika suhu ruangan terlalu panas hal tersebut dapat dikarekan oleh pendingin 

ruangan yang mati tanpa diketahui oleh admin server. Penggunaan Microcontroller 

NodeMcu sebagai sistem kontrol monitoring suhu lebih praktis karena dalam satu 

perangkat sudah embedded modul wi-fi, ukurannya yang kecil juga lebih praktis dan tidak 

memakan banyak ruang. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

memonitoring sekaligus mengontrol suhu di ruangan server. Pengujian yang dilakukan 

menunjukkan sensor DHT-11 memiliki sensitifitas yang baik, hal ini dilihat dari rata-rata 

error yang diperoleh sebesar 0.36%. Semua aktuator bekerja dengan baik, buzzer berbunyi 

dan relay dalam kondisi on saat kondisi suhu melebihi 32°C. 

Kata Kunci: Monitoring, Controlling, Suhu, Kelembapan, ESPP8266. 

mailto:helma17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dalam dunia teknologi informasi saat ini, peran server yang sangat penting sebagai 

penyedia layanan data bagi komputer-komputer client. Dampak suhu diluar toleransi, 

mengakibatkan kerusakan hardware pada ruang server yang berasal dari suhu ruangan 

yang terlalu panas bisa dikarekan oleh pendingin  ruangan yang mati tanpa diketahui 

oleh admin server. Suhu ideal ruang server  secara umum disarankan berkisar 20-21°C 

(68-71°F). Standar pengelolaan Data Center menurut Rancangan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis 

Pusat Data adalah memiliki minimal satu sensor temperatur ruang (Menkominfo, 2013) 

Maka suhu ruang server perlu dipantau secara berkala, sehingga jika suatu ketika terjadi 

penyimpangan suhu di luar batas toleransi dapat segera diketahui dan ditindak lanjuti 

agar tidak terjadi kerusakan pada server. Namun pada kenyataannya monitoring dan 

pengukuran suhu ruang server tidak memungkinkan dilakukan secara langsung dan 

akurat pada semua kondisi dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti 

faktor manusia itu sendiri dan geografis, faktor-faktor ini dapat menghambat 

memperoleh informasi suhu tersebut. 

Saat ini sistem monitoring suhu sudah banyak digunakan untuk mendapatkan 

informasi suhu di ruangan server namun sistem yang digunakan masih memanfaatkan 

microcontroller Arduino Mega yang kemudian mengirimkan data peringatan dini 

berupa pesan SMS. Sistem monitoring suhu ruangan lainnya menggunakan LCD 

sebagai media untuk menampilkan kondisi suhu ruangan server. Data suhu dan 

kelembaban ditampilkan juga ke dalam website dengan menggunakan IP address 

tertentu yang sebelumnya board Arduino telah terhubung dengan ethernet shield. 

Pada penilitian ini peneliti akan mengembangkan suatu sistem monitoring dan 

control suhu dan kelembapaan di suatu ruangan server dengan memanfaatkan Telegram 
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sebagai media peringatan dini. Sistem yang dirancang memiliki fitur untuk 

menampilkan suhu terbaru, menyimpan data suhu secara otomatis, menampilkan data 

suhu dan alarm peringatan berupa message box suara melalui media internet untuk 

mengirimkan informasi tersebut ke aplikasi Telegram. Hasil dari perancangan sistem ini 

adalah alat berupa monitoring suhu yang mengirimkan data berupa suhu dan 

kelembapan di ruangan server ke aplikasi Telegram dan mengontrol suhu dengan Air 

Conditioner. Aplikasi Instant Messaging Telegram memiliki Application Progamming 

Interface (API) yang dapat digunakan oleh publik (Bachtiar, 2017).  API yang 

disediakan oleh Telegram dapat digunakan oleh siapapun dan tanpa batas. Telegram 

juga memiliki BOT API yang memungkinkan untuk dengan mudah membuat program 

yang menggunakan pesan Telegram sebagai antarmuka. Alat yang di rancang juga 

memiliki sistem peringatan dini di dalam ruangan server yaitu berupa lampu Indikator 

LED dan Buzzer. Buzzer akan berbunyi jika suhu dan kelembapan di ruangan server 

diatas suhu wajar dan Air Conditioner akan menyala dengan otomatis yang mana pada 

penilitian ini Air Conditioner sebagai output akan digantikan dengan Fan karena 

keterbatasan alat,  fan dipilih karena memiliki prinsip kerja yang sama dengan Air 

Conditioner. Terdapat 3 buah lampu indikator, yaitu indikator alat menyala berwarna 

kuning, indikator suhu ruangan diatas ambang batas berwarna merah, dan indikator 

suhu ruangan wajar berwarna hijau. Harapan dengan terciptanya alat pengukur 

temperatur suhu untuk peringatan pada ruang server ini mampu membantu khususnya 

seorang administrator mengurangi rasa cemas ketika tidak berada pada tempat (didalam 

ruang server sehingga dapat mengefisiensi waktu dan tenaga, 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem IoT pada ruang server dengan 

menggunakan NodeMCU, sensor suhu dan kelembaban?  

2. Bagaimana data dari pembacaan sensor dapat dikirimkan ke aplikasi Telegram?  
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3. Bagaimana agar data suhu yang tersimpan di database dan streaming keadaan 

ruangan dapat ditampilan pada aplikasi Telegram?  

4. Apakah tampilan sensor suhu DHT-11 mendekati tampilan thermoeter di 

pasaran? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pertama oleh Hendra Budianto (2015), merancang sebuah sistem 

monitoring menggunakan pengukur temperatur suhu untuk peringatan pada ruang 

server menggunakan sensor DHT-11 dengan modul komunikasi arduino uno. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan yaitu berupa sistem monitoring dengan indikator lampu 

LED dan buzzer dan control suhu dengan menyalakan fan jika suhu diatas ambang 

batas.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Nyoman & Januhari (2016) membuat sistem 

monitoring suhu ruangan Berbasis Twitter. Penelitian ini menghasilkan alur 

perancangan sistem informasi monitoring suhu ruangan yang dapat memperbarui 

informasi ke akun Twitter secara periodik dengan mengambil dan mengkalkulasi data 

fisik berupa hawa panas melalui sebuah sensor menjadi informasi suhu pada ruangan 

yang dipantau, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke sosial media yang dalam 

hal ini adalah sosial media Twitter.  

Sistem Sistem yang dirancang berpusat pada microcontroller NodeMcu node ESP-

8266. Satu buah sensor suhu dan dan kelembapan yaitu DHT-11 dihubungkan ke 

NodeMcu melalui port Digital. NodeMcu dihubungkan ke komputer melalui kabel 

USB. Data program yang ditulis di aplikasi Arduino IDE kemudian di upload ke 

NodeMcu. Sebuah relay 1 channel dihubungkan ke NodeMcu melalui port digital. 

Relay difungsikan sebagai pengatur on/off  kipas angin. Relay dalam keadaan off jika 

pembacaan suhu oleh sensor DHT-11 diawah suhu tertentu yang telah ditetapkan. 

Ketika suhu yang terbaca diatas nilai yang telah ditetapkan maka  relay akan on 
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sehingga kipas angin/perangkat lain yang dihubungkan akan menyala, Ketika kipas 

menyala maka akan dapat me nurunkan suhu ruangan. Gambar 3.2 merupakan flow 

chart alur kerja sistem  monitoring dan controlling suhu dan kelembaban berbasis 

Telegram pada ruang server. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah alat yang dapat emontitoring dan controlling suhu 

dan kelembaban berbasis telegram pada uang server. Pengujian dilakukan untuk melihat 

apakah system bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian pertama adalah pengujian actuator, hasil dari pengujian ini adalah semua 

kondisi pengujian menunjukkan keberhasilan dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Respon system actuator seperti buzzer, LED, Relay menyala pada saat pengukran sensor 

suhu menunjukannan nilai maksimum yang telah ditentukan, dan relay juga menyala 

saat suhu dibawah nilai maksimun tapi diberikan perintah manual untuk menyalakan 

Relay. Pengiriman data yang terukur oleh sensor suhu berhasil di kirimkan ke aplikasi 

Telegram melalui media internet. Data yang ditampilkan pada aplikasi Telegram dalam 

bentuk angka yang menunjukkan nilai suhu ruangan. Indikator LCD akan menampilkan 

suhu yang terdeteksi oleh sensor setiap interval waktu tertentu. 

Pengujian kedua adalah pengujian tingkat akurasi sendor suhu DHT-11. Sensor suhu 

DHT-11 memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi antara sensor suhu dan 

kelembaban yang kompleks. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dengan rentang nilai  

0°C -50°C dengan tingkat keakurasian ±2°C. Pengukuran dilakukan pada waktu yang 

berbeda, adapun nilai pengukuran sensor DHT-11 tidak berbeda jauh dengan nilai 

pengukuran menggunakan thermometer digital. Berikut merupakan diagram pengujian 

keakurasian sensor DHT-11. 
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Gambar 1  Diagram Pengujian Keakurasian Sensor DHT-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian ketiga adalah pengujian actuator, berikut tabel hasil pengujian 

actuator pada alat. 

No. 

 

Percobaan Respon Actuator Status 

Keberhasilan 

 

Suhu 

(° Celcius)  

Kelembapan 

(RH) 

Buzzer 

berbunyi 

Relay 

On/Off 

1. 30.10° 54.00%  Tidak Off Berhasil 

2. 31.50° 54.00% Tidak Off Berhasil 

3. 31.70 54.00% Tidak Off Berhasil 

4. 32.00 54.00% Tidak Off Berhasil 

5. 32.30 54.00% Ya On Berhasil 

6. 32.50 54.00% Ya On Berhasil 

7. 32.50 54.00% Ya On Berhasil 

8. 32.60 55.00% Ya On Berhasil 

9. 32.30 54.00% Ya On Berhasil 

10. 32.00 54.00% Tidak Off Berhasil 
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Hasil dari pengujian ini adalah respon actuator bekerja sesuai dengan alur 

program yang dituliskan pada NodeMcu. Buzzer tidak akan berbunyi jika suhu ruangan 

yang terdeteksi oleh sensor DHT-11 dibawah atau sama dengan 32° Celcius, suhu 32° 

Celcius dijadikan ambang batas karena keterbatasan peniliti yang tidak memiliki Air 

Conditioner dan menyesuaikan dengan suhu di ruangan peniliti. sebaliknya jika suhu 

ruangan yang terbaca oleh sensor suhu DHT-11 lebih dari 32 ° Celcius maka buzzer 

akan berbunyi, bunyi buzzer tersebut adalah bentuk peringatan bahwa sahu melebihi 

batas toleransi. Relay dipasang pada system ini berfungsi sebagai kontrol otomatis untuk 

menghidupkan perangkat pendingin ruangan sebagai respon untuk meminimalisir suhu 

yang melewati batas toleransi. Dapat dilihat pada tabel, relay dalam kondisi off selama 

suhu ruangan yang terbaca dibawah atau sama dengan 32° Celcius, sebaliknya relay 

akan tetap dalam kondisi On selama suhu ruangan yang terbaca oleh sensor suhu diatas 

32° Celcius. Respon actuator hanya bedasarkan nilai suhu, nilai kelembapan tidak 

menjadi penentu respon actuator, hal ini dikarenakan nilai kelembapan cenderung 

konstan, data kelembapan memiliki nilai konstan di 54% (RH) walaupun terjadi 

peningkatan nilai suhu 

 Pengujian selanjutnya adalah pengujian BOT Telegram, BOT Telegram yang 

digunakan pada penelitian ini adalah BOT API. Untuk memulai BOT, Perlu 

mengetikkan perintah /start dan untuk melihat kondisi suhu ruangan perlu mengetikkan 

perintah /temp. Ketika suhu yang terdeteksi oleh sensor DHT-11 lebih dari 32°C maka 

NodeMcu akan megirimkan peringatan (warning) ke aplikasi Telegram. BOT Telegram 

hanya akan mengirimkan pesan peringatan jika keadaan suhu ruangan yang terbaca oleh 

sensor melewati batas yang ditetapkan. Gambar 4.2 adalah pengujian BOT Telegram 

pada sistem monitoring suhu dan kelembapan.  
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Gambar 101 Tampilan BOT pada Telegram Saat Mode Otomatis (kiri) dan manual 

(kanan) 

 

Gambar 3 Kesesuaian Nilai Suhu di BOT Telegram dan Tampilan di LCD 

Dapat dilihat pada gambar 4.4 nilai suhu yang terdapat pada LCD sama dengan nilai  

suhu pada aplikasi Telegram. Hal ini menandakan peringatan yang dikirimkan oleh 

NodeMcu ke aplikasi Telegram bersifat real-time. Selama nilai suhu yang terbaca oleh 

sensor DHT-11 masih melewati batas nilai suhu yang ditetapkan maka BOT akan terus 

mengirimkan pesan peringatan (warning) ke aplikasi Telegram per 7 detik sekali. Jika 

nilai suhu yang terbaca oleh DHT-11 sudah tidak melebihi batas yang ditetapkan maka 
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pesan peringatan akan berhenti,mdan untuk melihat kembali nilai suhu perlu 

mengetikkan kembali perintah /temp. 

SIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

Nilai presentasi rata-rata error dari pebacaan sensor suhu DHT-11 adalah sebesar 

0.36%, Semua komponen actuator bekerja sesuai yang diharapkan. Dalam kondidi 

otonatis Buzzer berbunyi dan relay dalam kondisi on ketika suhu melebihi dari 32 ° 

sedangkan dalam kondisi manual fan dapat dihidupkan dan dimatikan saat diberi 

perintah di Telegram. Hasil tampilan sensor suhu DHT-11 hampir sama dengan 

Thermometer di pasaran Simpulan merupakan ringkasan atas temuan penelitian dan 

implikasinya.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan 

perangkat pendingin ruang berupa AC sebagai respon apabila suhu ruangan melebihi 

batas yang telah ditentukan. Diharapkan juga penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan BOT Telegram seperti menambahkan fitur untuk menampilkan nilai 

kelembapan dan menampilkan trend data pada jangkau waktu tertentu 
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Abstract  

In 2015, forests in the Riau region experienced severe fires that also resulted in haze. The 

impact of the disaster, especially the Caltex Riau Polytechnic, was disrupted teaching and 

learning activities. The application of technology in the form of sensors as a system 

monitoring air quality can be used to assist in making emergency decisions for haze 

disasters, especially the Caltex Riau Polytechnic environment. The implementation of the 

GP2Y1010AU0F sensor as a detector for PM10 air levels, the DHT11 sensor as a 

temperature and humidity detector, the MQ-7 sensor as a detector for carbon monoxide 

levels in the air and the use of the ESP8266module WiFi as a medium for sending sensor 

data to the  web as a monitoring system for sensors to users. PM10 sensor testing has an 

average error rate of 8.2% with a comparison tool, a temperature sensor of 8.42% and a 

humidity sensor of 2.89%. Monitoring is carried out via the internet via the web so that 

remote monitoring can be carried out as long as it is connected to the internet network. 

With this system, air quality information can be found through the website in real time.   

Keywords: haze, monitoring, decision making, realtime 

Abstrak  

Pada tahun 2015, hutan di kawasan Riau pernah mengalami kebakaran yang cukup parah 

yang juga mengakibatkan terjadinya kabut asap. Dampak dari bencana tersebut, terkhusus 

Politeknik Caltex Riau yaitu kegiatan belajar mengajar yang terganggu. Pengaplikasian 

teknologi berupa sensor sebagai sistem monitoring kualitas udara dapat digunakan untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan darurat bencana kabut asap khususnya 

lingkungan Politeknik Caltex Riau. Implementasi sensor GP2Y1010AU0F sebagai 

pendeteksi kadar PM10 udara, sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban, 

mailto:raywanda17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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sensor MQ-7 sebagai pendeteksi kadar karbon monoksida diudara serta penggunaan modul 

ESP8266 WiFi sebagai media pengirim data sensor ke web monitoring sebagai pemantau 

sistem sensor-sensor kepada user. Pengujian sensor PM10 memiliki tingkat error rata-rata 

dengan alat pembanding sebesar 8,2%, sensor suhu sebesar 8,42% dan sensor kelembaban 

sebesar 2,89%. Monitoring dilakukan via internet melalui web sehingga pemantauan jarak 

jauh dapat dilakukan selama terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, 

informasi kualitas udara dapat diketahui melalui website secara realtime. 

Kata Kunci: Kabut asap, monitoring, pengambilan keputusan, realtime 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Udara merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan, udara yang dihirup belum 

tentu sebaik daripada apa yang diharapkan. Hal ini termasuk udara yang dihirup dalam 

ruangan maupun diluar ruangan, baik dengan pendingin ruangan ataupun tanpa 

pendingin ruangan. Kualitas udara merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 

kesehatan tubuh manusia, kebutuhan manusia dengan udara bersih adalah suatu hal 

yang tidak dapat dapat dianggap sebagai hal yang sederhana. 

Kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan terjadi kali ini saja. 

Peristiwa ini selalu berulang setiap tahunnya. Pada 2015, hutan di kawasan Riau pernah 

mengalami kebakaran yang cukup parah yang juga mengakibatkan terjadinya kabut asap 

. Dampak dari bencana kabut asap ini banyak menimbulkan korban dan kerugian bagi 

masyarakat Riau dan sekitarnya. Terkhusus kampus Politeknik Caltex Riau yang 

kegiatan belajar mengajarnya terganggu serta acara acara dan kegiatan diluar akademik 

lainnya terhambat.  

Sehingga perlu diciptakan suatu alat monitoring kualitas udara yang ditempatkan 

khusus di lingkungan Politeknik Caltex Riau agar pengambilan keputusan dalam 

kegiatan belajar mengajar saat darurat asap yang dikeluarkan oleh pihak kampus 

bersifat valid dan sesuai dengan kondisi kualitas udara terkini di lingkungan Politeknik 
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Caltex Riau.  Dengan adanya alat ini, seluruh civitas kampus juga akan mengetahui 

informasi tentang kualitas udara di lingkungan Politeknik Caltex Riau secara realtime.  

Kemudian alat ini akan ditempatkan di 3 titik di kawasan Politeknik Caltex Riau, 3 

titik tempat tersebut yaitu: ruangan tertutup menggunakan AC (Classroom/Indoor), 

ruangan tertutup tidak menggunakan AC (Workshop Room) dan Luar Ruangan 

(Outdoor).  

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana cara kerja dari alat monitoring kualitas udara pengambilan 

keputusan darurat asap menggunakan Optical Dust Sensor 

(GP2Y1010AU0F)? 

2) Apakah data kualitas udara dari alat ini sesuai dengan kondisi udara di 

lingkungan Politeknik Caltex Riau?   

3) Berapa persen tingkat keakurasian dari data yang dihasilkan dari alat ini? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1) Membuat alat pengukur kualitas udara berbasis NodeMCU ESP8266 dengan 

menggunakan Sharp Optical Dust Sensor (GP2Y1010AU0F), sehingga dapat 

mengetahui kualitas udara pada lingkungan Politeknik Caltex Riau. 

2) Membantu pihak kampus, khususnya bagian akademik dan kemahasiswaan 

dalam pengambilan keputusan “Libur/Tidak Libur” nya kegiatan belajar 

mengajar saat terjadi bencana kabut asap. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Flowchart System 
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Diagram alir digunakan sebagai acuan dalam pembuatan code program. Pada 

diagram alir berisi penentuan instruksi-instruksi dari program yang akan dibuat. Secara 

garis besar, flowchart program yang akan dibuat pada penelitian ini seperti pada 

Gambar 1: 

 

Gambar 102 Flowchart System 

 

2. Perancangan Elektronik 

Gambar 2 dibawah ini merupakan perancangan rangkaian elektronik pada 

penelitian ini. 

 

Gambar 103 Rangkaian Elektronik 
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Berdasarkan Gambar 2, pada rangkaian menggunakan 3 sensor. Sensor pertama 

yaitu Optical Dust Sensor (GP2Y1010AUOF) berfungsi sebagai pengukur besaran Dust 

atau particulate matter (PM10). Sensor kedua yaitu MQ-7 sebagai pendeteksi karbon 

monoksida (CO). Dan sensor yang ketiga yaitu sensor DHT11 sebagai pengukur suhu 

dan kelembaban. Data dari sensor akan diolah oleh NodeMCU ESP8266 

(Mikrokontroller) yang kemudian data tersebut akan dikirim ke web untuk di 

monitoring. Pada rangkaian diatas juga terdapat modul multiplexer 74HC4067 yang 

berfungsi untuk sebagai extender pin analog. 

3. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras ini merupakan perancangan prototype yang akan 

dirancang sesuai gambar 3. 

 

Gambar 104 Perancangan Perangkat Keras 3D 

Untuk bentuk casing keseluruhan dari alat ini akan berbentuk kotak. Casing dari 

alat ini akan menggunakan black box berukuran X6 (18x11x6). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang telah dibuat dapat 

memberikan informasi terkait kondisi kualitas udara secara realtime pada website 
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dengan menggunakan modul WiFi ESP8266 pada NodeMCU sebagai media 

pengirimnya. Pengujian dengan pengiriman data ke website merupakan monitoring 

jarak jauh untuk mengetahui informasi kualitas udara, dimana informasi kualitas udara 

yang dimaksud yaitu PM10, CO, Suhu, Kelembaban dan Pengambilan keputusan 

berdasarkan densitas PM10 secara realtime. Serta untuk mengetahui informasi kualitas 

udara dari BMKG Pekanbaru, informasi kualitas udara yang dimaksud yaitu prakiraan 

cuaca, kisaran suhu dan kelembaban untuk hari ini besok dan lusa. 

 

Gambar 105 Tampilan Web Monitoring System 

Gambar 4 merupakan tampilan website, dimana terdapat informasi kualitas udara 

yaitu PM10, karbon monoksida, suhu dan kelembaban. Informasi kualitas udara tersebut 

didapatkan dari pengukuran setiap sensor di masing masing tempat yang berbeda yaitu 

Dalam Ruangan, Luar Ruangan dan Workshop. Pada tampilan web tersebut juga 

terdapat status dari kondisi kualitas udara berdasarkan densitas PM 10, dimana jika 

PM10 terdeteksi 0-50 µg/m^3 maka akan berstatus “Baik”, jika PM10 terdeteksi 51-150 

µg/m^3 maka akan berstatus “Sedang”, jika PM10 terdeteksi 151-350 µg/m^3 maka 

akan berstatus “Tidak Sehat”, jika PM10 terdeteksi 351-420 µg/m^3 maka akan 

berstatus “Sangat Tidak Sehat”, dan jika PM10 terdeteksi >420 µg/m^3 maka akan 

berstatus “Berbahaya”. Kemudian pada bagian bawah dari web, dimana pada tampilan 
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tersebut terdapat informasi kualitas udara dari BMKG Pekanbaru yaitu prakiraan cuaca, 

kisaran suhu, dan kisaran kelembaban untuk hari ini besok dan lusa. Serta pada bagian 

bawah dari informasi kualitas udara BMKG Pekanbaru juga terdapat informasi 

pengambilan keputusan berdasarkan densitas PM10. 

Tabel 16 Data Pengujian PM10 & CO 

Waktu 

(WIB) 

PM10 (µg/m^3) CO (ppm) 

Indoor Outdoor Workshop Indoor Outdoor Workshop 

07:00 12,64 7,6 1,04 61,49 49,14 46,48 

08:00 6,76 1,58 4,39 47,21 39,39 35,74 

09:00 10,96 1,58 1,23 41,04 36,42 32,83 

10:00 5,92 3,4 2,63 42,66 39,12 35,74 

12:00 6,76 11,8 1,51 37,85 34,55 31,42 

13:00 9,28 5,08 4,68 35,85 34,97 30,88 

14:00 10,96 9,28 4,76 35,08 33,72 30,11 

 

Tabel 17 Data Pengujian Suhu & Kelembaban 

Waktu 

(WIB) 

Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Indoor Outdoor Workshop Indoor Outdoor Workshop 

07:00 28,5 26,7 28 93 95 95 

08:00 28,7 27,8 28,8 91 87 91 

09:00 28,8 28,8 29,2 90 82 89 

10:00 29,3 30,1 30,2 88 74 82 

12:00 30,7 32 31,7 81 65 76 

13:00 31,5 32 32,8 81 67 74 
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14:00 32 33,8 33,4 79 60 71 

Pengujian-pengujian yang sudah dilakukan dapat dianalisa bahwa sensor PM10, 

sensor suhu, sensor kelembaban, dan sensor karbon monoksida telah bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. Sehingga web dapat menampilkan data 

PM10, suhu, kelembaban, serta karbon monoksida secara online dan realtime. 

Sensor GP2Y1010AU0F memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kadar 

PM10 diudara. Cara kerja dari sensor ini ialah dengan mendeteksi debu atau partikel 

yang kemudian akan di pantulkan cahaya ke bagian penerima. Cahaya dicerminkan 

pada partikel melewati keseluruhan permukaan, kemudian oleh photodiode diubah 

menjadi tegangan. Data PM10 dari sensor GP2Y1010AU0F dibandingkan dengan data 

PM10 BMKG dan memiliki tingkat error rata-rata sekitar 8,2%. Adanya error pada 

sensor GP2Y1010AU0F, karena saat pengambilan data PM10 terdapat perbedaan lokasi 

pengukuran antara alat ukur PM10 BMKG dengan alat ukur yang dibuat dalam 

penelitian ini, dan juga karena disetiap tempat memiliki kadar PM10 yang berbeda-beda 

pula.  

Sensor DHT11 memiliki respon yang baik dalam mendeteksi derajat suhu dan 

persentase kelembaban. Data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 dibandingkan 

dengan data suhu dan kelembaban Google (weather.com). Suhu memiliki tingkat error 

rata-rata sekitar 8,42% dan untuk kelembaban memiliki tingkat error rata-rata sekitar 

2,89%. Terjadinya error pada sensor DHT11, karena saat pengambilan data suhu dan 

kelembaban terdapat perbedaan titik tempat pengukuran antara titik pengukuran suhu 

dan kelembaban dari alat yang dibuat pada penelitian ini dengan titik pengukuran 

Google/weather.com walaupun masih pada daerah yang sama. Terdapat perbedaan 

antara data hasil pengukuran suhu dan kelembaban dari alat yang dibuat pada penelitian 

ini dengan data hasil pengukuran Google/weather.com. 
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Sensor MQ-7 dapat mendeteksi kadar karbon monoksida di udara. Pada saat 

pengujian ketika diberikan asap disekitar sensor MQ-7, sensor ini reaktif mendeteksi 

karbon monoksida dan dapat menunjukkan kadar karbon monoksida dari asap tersebut. 

Kemudian dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 data hasil pengukuran dari sensor 

GP2Y1010AU0F, sensor MQ-7 dan DHT11 di masing-masing alat terdapat perbedaan 

data, hal ini disebabkan karna sensitivitas terhadap kuantitas atau variabel yang diukur 

dari masing-masing sensor berbeda beda, serta dikarenakan tempat peletakan alat ukur 

yang berbeda-beda yaitu alat pertama diletakkan didalam ruangan, alat kedua diletakkan 

di luar ruangan dan alat ketiga diletakkan diruangan semi terbuka.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Masyarakat kampus Politeknik Caltex Riau dapat mengetahui kualitas udara 

pada lingkungan kampus Politeknik Caltex Riau. 

2. Pihak kampus, khususnya Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terbantu 

dalam pengambilan keputusan “Libur/Tidak Libur” nya kegiatan belajar 

mengajar saat terjadi bencana kabut asap. 

Dari penelitian ini, penulis mengusulkan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan LCD OLED pada alat agar dapat 

melihat kualitas udara secara langsung. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan kipas DC berukuran kecil untuk 

menjaga sirkulasi udara pada dalam blackbox.  
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Abstract  

Electronic devices often cause an increase in Electromagnetic Interference (EMI) which has 

two types, namely Conducted Emission and Radiated Emission. One solution to reduce 

EMI mitigation is to use an EMI filter. Operational Amplifiers (Op Amps) are a form of 

Linear IC which has a function to amplify electrical signals. This final project will discuss 

the use of op-amps to minimize near-field EMI. In this case, an op-amp circuit is added to 

reduce the EMI of the clock source. One of the most important characteristics of the op amp 

is its extremely low output impedance. This study will design an active EMI filter to reduce 

conducted emission noise using an active EMI filter (AEF). The designed AEF filter 

provides excellent conducted emission noise attenuation with pre-filtered noise conducted 

at 118 dB which is reduced to 108.95 dB and provides excellent conducted emission noise 

attenuation (up to 9.05 dB). 

Keywords: Conducted Emission, Operational Amplifier (Op-Amp), Active EMI Filter, 

Electromagnetic Interference (EMI) 
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Abstrak  

 

Perangkat elektronik sering menimbulkan peningkatan Electromagnetic Interference (EMI) 

yang memiliki dua jenis yaitu Conducted Emission dan Radiated Emmision. Salah satu 

solusi untuk mengurangi mitigasi EMI itu adalah menggunakan filter EMI. Operational 

Amplifiers (Op Amps) merupakan salah satu bentuk IC Linear yang memiliki fungsi untuk 

menguatkan sinyal listrik. Dalam proyek akhir ini akan dibahas penggunaan op-amp untuk 

meminimalisir near-field EMI. Dalam hal ini dilakukan penambahan rangkaian op-amp 

untuk mereduksi EMI dari sumber clock. Salah satu karakter terpenting dari op-amp adalah 

impedansi outputnya yang sangan rendah. Penelitian ini telah melakukan perancangan filter 

EMI aktif untuk meredam noise conducted emission menggunakan sebuah Active EMI 

Filter (AEF). Filter AEF yang telah dirancang menghasilkan redaman noise conducted 

emission yang sangat baik dengan noise conducted emission sebelum difilter sebesar 118 

dB yang diredam menjadi 108,95 dB dan menghasilkan redaman noise conducted emission 

yang sangat baik (hingga 9,05 dB). 

 

Kata Kunci: Conducted Emission, Operational Amplifier (Op-Amp), Active EMI Filter, 

Electromagnetic Interference (EMI) 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi industri sangat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Setiap 

pekerjaan dibidang telekomunikasi bergantung pada perangkat elektronik. Salah satu 

komponen elektronika yang paling sering digunakan adalah operational amplifier (op-

amp). Daya tahan Op amp terhadap EMI sangatlah penting karena op amp ditemukan 

didalam sirkuit yang berfungsi memperkuat dan mengondisikan suatu sinyal. Op-amp 

umumnya ditemukan pada rangkaian sinyal yang memiliki frekuensi tinggi (High 

Frequency). Op-amp ideal memiliki open loop gain (penguatan loop terbuka) yang tak 

terhingga besarnya. Disinilah peran rangkaian negative feedback (umpan balik negatif) 

diperlukan, sehingga op-amp dapat dirangkai menjadi aplikasi dengan nilai penguatan 

yang terukur (finite). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi electromagnetic 

interference (EMI) ialah dengan memanfaatkan penggunaan operational amplifier (op-
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amp). Sayangnya, op amp sering diabaikan penggunaannya dalam mengurangi EMI 

pada setiap aplikasi. Ini disebabkan karena persepsi bahwa op amp rentan terhadap EMI 

dan tidak diperhatikannya nilai EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (Hall 

and Kuehl, 2017). Hal itu berlaku pada perangkat lama, desainer tidak menyadari bahwa 

op amp masa kini seringkali memberikan keunggulan immunity yang lebih baik 

dibandingkan generasi sebelumnya. Desainer juga tidak mengerti dan 

mempertimbangkan manfaat penting yang sirkuit op amp tawarkan untuk mengurangi 

noise. Parameter EMI telah diketahui untuk mengelompokkan kekuatan atau 

kemampuan dari sebuah op-amp. Kemampuan op amp untuk menangkal EMI lebih 

dikenal dengan sebutan EMIRR (Electromagnetic Interference Rejection Ratio). Pada 

proyek akhir ini akan dilakukan perancangan op-amp yang diharapkan dapat mengatasi 

mitigasi near-field EMI. Komponen op-amp dipilih karena dapat diaplikasikan pada 

filter aktif yang mana penguatan dan frekuensinya mudah diatur dibandingkan 

menggunakan filter pasif. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

8. Berapa nilai noise conducted emission dari EUT sebelum AEF diterapkan ? 

9. Berapa nilai noise conducted emission dari EUT setelah AEF diterapkan ? 

10. Bagaimana respon frekuensi dari AEF yang telah dirancang ? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan dan 

implementasi AEF sehingga terpenuhi standar EMC-nya. AEF hasil perancangan dapat 

diimplementasikan pada PCB yang memiliki noise circuit dari sumber clock. 

Penguat Operasional atau Operational Amplifier merupakan suatu jenis penguat 

elektronika dengan coupling arus searah yang memiliki gain sangat besar dengan dua 

masukan dan satu keluaran. Penguat operasional adalah perangkat yang sangat efisien 

dan serbaguna. Sayangnya, op-amp sering diabaikan penggunaannya dalam mengurangi 

EMI pada setiap aplikasi. Ini disebabkan karena persepsi bahwa op-amp rentan terhadap 
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EMI dan tidak diperhatikannya nilai EMI Rejection Ratio of Operational Amplifier 

(Hall and Kuehl, 2017). Dengan memberikan sebuah filter dan diaplikasikan pada PCB, 

maka sinyal frekuensi tinggi atau dapat disebut noise conducted emission tersebut dapat 

diredam sehingga tidak mempengaruhi perangkat elektronik lain. Untuk mengevaluasi 

dan menganalisis bagaimana proses perancangan Op-amp untuk mengurangi near-field 

EMI pada PCB maka beberapa peneliti sudah ada yang melakukan penelitian untuk 

teori tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi. 

Penelitian ini dilakukan oleh V.Y.Jayasree, Raghu Poojita and Chaitanya Priya (2016) 

didapatkan perbandingan kinerja dari filter LC, filter choke, dan filter aktif. Dari hasil 

penelitian ini diketahui bahwa untuk frekuensi antara 150kHz sampai 1MHz filter LC 

masih dapat digunakan dengan efektif. Namun untuk frekuensi yang lebih besar dari 

1MHz, penggunaan filter LC cukup berat dan tidak efiesin. Maka dari itu sebaiknya 

menggunakan filter aktif untuk meredam noise dengan frekuensi yang lebih besar dari 

1MHz.  

Pada penelitian V.Y.Jayasree, Raghu Poojita and Chaitanya Priya, (2016) juga 

dilakukan pengujian dan perancangan filter. Namun EUT-nya hanya menggunakan 

sebuah SMPS sederhana dengan dua buah transistor dan sebuah diode sebagai 

pembangkit noise-nya. Dari penelitian tersebut ada tiga metode filter yang digunakan. 

Yang pertama adalah LC inductor filter, pi-filter, dan choke filter. Hasilnya filter LC 

inductor memberikan insertion loss yang diinginkan pada frekuensi dari 300KHz hingga 

1.5MHz. Sementara pi-filter memberikan hasil yang cukup baik pada frekuensi 150Khz 

hingga 750Khz. Sehingga pi-filter dan filter choke merupakan solusi yang bagus untuk 

meredam conducted emission pada frekuensi 150KHz hingga 1.5MHz. Dalam 

conducted emission terdapat dua jenis noise, yaitu common mode (CM) dan Differential 

Mode (DM). Noise CM adalah noise yang mengalir dari salah satu jala-jala listrik 

menuju ground. Sementara noise DM adalah noise yang mengalir dari salah satu jala-

jala listrik lainnya (misalnya N). Mengurangi input noise CM/DM dari kabel/rangkaian 
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merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pada fiter aktif menggunakan op-amp. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Toporski, (2016) yang mana filter aktif op-

amp dapat secara signifikan mengurangi noise EMI pada PCB, tetapi masih kurang 

dimanfaatkan dalam banyak desain. Dalam proyek akhir ini penulis membuat 

perancangan Filter aktif EMI yang diaplikasikan pada PCB untuk mengurangi near-field 

EMI. Perancangan ini mirip dengan perancangan dari jurnal yang diterbitkan oleh Todd 

Toporski dimana yang membedakan adalah hasil pengujian dari Filter yang dirancang. 

Hasil pengujian dari Todd Toporski akan menjadi panutan dalam proyek akhir ini. 

 

Gambar 106 Alur Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 
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Dalam proses perancangan dan implementasi filter aktif EMI pada PCB ini ada 

beberapa tahapan yang akan dilalui. Diagram proses pengerjaannya dapat dilihat pada 

Gambar 1 merupakan alur penelitian tentang perancangan dan implementasi filter aktif 

EMI pada PCB. Perancangan dimulai dari pengukuran nilai conducted emission PCB 

yang telah diberikan rangkaian komunikasi sebelum diterapkan filter aktif EMI. 

Dilanjutkan dengan memilih standar regulasi yang ditetapkan sebagai batasan noise 

conducted emission. Dalam pengambilan data ini digunakan Function Generator (FG) 

sebagai pembangkit sinyal, oscilloscope (OSC) sebagai media untuk melihat tampilan 

sinyal seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Pengujian dilakukan di Laboratorium Media 

Tansmisi Politeknik Caltex Riau. 

 

Gambar 107 Pengujian conducted emission pada PCB 

 

Hasil desain digunakan untuk pembuatan filter pasif EMI seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3. Selanjutnya filter aktif  EMI diuji respon frekuensinya. Jika filter aktif  EMI 

hasil perancangan, maka akan dilanjutkan dengan pengujian conducted emission dan 

dilihat apakah nilai conducted emission yang dihasilkan melebihi standar, jika tidak 

melebihi standar maka penelitian selesai. Jika melebihi standar, maka akan dilakukan 

perancangan ulang filter aktif EMI. 
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Gambar 108 Topologi sederhana filter aktif AEF 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai noise conducted emission 

yang dihasilkan PCB dengan noise source sebelum diberi rangkaian Active EMI Filter 

dan Setelah diberi rangkaian Active EMI Filter. Rangkaian Active EMI Filter sebelum 

diberi filter memiliki clock konstan sebesar 100 kHz yang diberikan dari Function 

Generator.  

 

 

Gambar 109 Setup Pengujian AEF 
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Filter yang dirancang merupakan implementasi dari rangkaian filter dasar yaitu 

low pass filter (LPF). Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

peratalan sebagai berikut: 

-Sinyal Generator (SG) 

-Oscilloscope (OSC) 

Sinyal Generator digunakan sebagai pembangkit sinyal atau sumber noise yang 

akan dibangkitkan dari frekuensi 1kHz-10Mhz. Sinyal generator  disini dapat berupa 

sebuah function generator (FG) atau Sinyal Source Generator (SSG). SG disini akan 

dihubungkan pada terminal clock pada AEF yang berfungsi sebagai sumber noise. SG 

disini juga dihubungkan dengan jala-jala masukan pada AEF yang nantinya akan 

disebut Input. Selanjutnya sinyal yang masuk ke AEF akan keluar pada bagian jalur 

keluaran atau disebut juga dengan Output. Kemudian, pada bagian output ini terhubung 

langsung ke sebuah Oscilloscope (OSC) dan akan mengukur amplitude dan 

menghasilkan respon frekuensi. Berikut adalah gambaran diagram pengambilan data 

yang akan dilakukan: 

 

 

Gambar 110 Setup Pengambilan Data Respon Frekuensi Filter AEF 
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Gambar 111 Pengujian Noise Conducted Emission setelah diberi AEF 

 

Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa nilai Noise Conducted Emission dari 

PCB yang telah diberikan rangkaian Noise Source telah diredam secara keseluruhan 

dari range 1 kHz – 10 MHz baik secara simulasi maupun pengujian. Secara simulasi 

Nilai redaman yang dihasilkan ialah sebesar 11,69 dBuV dan secara pengujian nilai 

redaman yang dihasilkan ialah sebesar 9,05 dBuV. Redaman Maksimal yang dapat 

dihasilkan oleh Filter Aktif EMI yaitu pada range inputan sebesar 50 kHz – 100 kHz 

dengan redaman mencapai 10,06 dB.  

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui bahwa filter dapat meredam noise yang 

besar pada frekuensi rendah yaitu pada range 1KHz-1MHz , hal ini sesuai dengan teori 

bahwa filter AEF yang sejatinya adalah rangkaian low pass filter dimana filter 

meloloskan Sinyal frekuensi rendah dan menghambat sinyal berfrekuensi tinggi. 

Kemudian untuk redaman maksimal terdapat pada rentang frekuensi 50 KHz hingga 

100 KHz sebesar 10,06 dBuV sehingga filter ini efektif untuk mereduksi noise pada 
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frekuensi rendah. Nilai redaman didapat dari pengurangan selisih filter aktif EMI yang 

telah diterapkan pada rangkaian Noise Source PCB dengan rangkaian Noise Source 

sebelum diberi filter aktif EMI. Nilai redaman terbesar terdapat pada range frekuensi 

inputan 50 kHz – 100 kHz dan redaman terkecil pada range 5 MHz – 10 MHz yaitu 

sebesar 4,065 dB dan rerata redaman yang diberikan oleh filter aktif EMI ini yaitu 

sebesar 7,82 dB.  

 

Gambar 112 Nilai Redaman Filter Aktif EMI 

 

SIMPULAN  

Dari data yang telah didapat dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu filter AEF yang telah dirancang dan diujikan dapat digunakan secara 

baik. Filter AEF diuji dengan 2 jenis yaitu menggunakan Op amp Opa2604 dan LM741. 

Filter AEF dengan menggunakan op amp opa 2604 memiliki noise conducted emission 

sebelum difilter sebesar 118 dBuV yang diredam menjadi 108,95 (hingga 9,05 dBuV), 

sedangkan filter AEF dengan IC Op amp LM741 memiliki redaman sebesar 7,98 dBuV 

dalam meredam noise conducted emission yang dihasilkan rangkaian Noise Source. 

Filter EMI aktif ini dapat diaplikasikan pada noise source pada PCB yang berisikan 
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rangkaian audio berfrekuensi rendah seperti DC motor driver, atau DC regulator. 

Diperlukan Inverter DC-AC untuk pengaplikasian Filter terhadap perangkat AC seperti 

Switch Mode Power Supply atau LED yang akan menimbulkan rugi-rugi tambahan 

ataupun noise yang tidak diinginkan yang tentu saja membuat kinerja AEF menjadi 

kurang maksimal. Hasil Pengujian dan juga simulasi cukup berbeda karena setiap 

komponen yang disimulasikan memiliki rugi – rugi maupun toleransi dari setiap nilai 

pada parameter yang ada (toleransi komponen, rugi-rugi kabel, kondisi pengujian dan 

lainnya).  
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Abstract  

CNC (Computer Numerical Control) is a machine tool automation system that is operated 

by abstract programmed commands and a computer-driven control machine that produces 

very high precision. With this tool, for problems in making logo printing, which previously 

could be said to be a fairly expensive business because the equipment costs were high 

enough, it made it difficult for home industries and new entrepreneurs to enter the business. 

Testing data retrieval using different textures such as plastic, paper, cloth, and leather 

obtained quite satisfactory results with a percentage of 90%, Thickness testing on objects 

that require the height of the pen position to be adjusted according to the upper surface of 

the object in this experiment, the size is not a problem. The imaging process saw success at 

89%. in different types affect the results of the drawing, especially on the cloth using the 

type of pen having a rough eye and a diameter that is too small like a twin pen, the 

estimated success is 65% on leather and cloth. If you use a pen with a diameter of 1.0mm-

1.2mm, the success rate is 90%, but if the pen is inked with a marker it causes the ink to 

spread everywhere, making it 80% successful. If on paper and leather the results are 90% 

with any type of pen. 

Keywords: CNC, Plotter, G-Code, 2D 

 

 

Abstrak  

 

mailto:ihsan17tet@mahasiswa.pcr.ac.id


 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

949 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

CNC (Computer Numerical Control) adalah merupakan sistem otomasi mesin perkakas 

yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan juga mesin kontrol 

yang digerakan oleh komputer yang menghasilkan kepresisian yang sangat tinggi. Dengan 

adanya alat ini, untuk masalah dalam pembuatan pencetakan logo, yang sebelumnya dapat 

dikatakan bisnis yang terbilang mahal dikarenakan biaya alat yang cukup tinggi membuat 

industri rumahan maupun pengusaha baru cukup sulit terjun ke bisnis tersebut. Pengujian 

pengambilan data yang menggunakan tekstur yang berbeda seperti plastik, kertas, kain, dan 

kulit didapat hasil nya cukup memuaskan dengan persentase 90% , Pengujian ketebalan 

pada objek yang mengharuskan ketinggian posisi pena  diatur sesuai bagian atas 

permungkaan objek pada percobaan ini ukuran tidak menjadi masalah pada proses 

penggambaran dapat di lihat keberhasilan 89%. pada jenis yang berbeda-beda 

mempengaruhi hasil gambar terutama pada kain menggunakan jenis pena memiliki mata 

yang kasar dan diameter yang terlalu kecil sperti twin pen perkiraan keberhasilan 65% pada 

kulit dan kain. Jika mengunakan jenis pena berdiameter dari 1.0mm-1.2mm tingkat 

keberhasilan nya yaitu 90% namun jika pena bertinta spidol mengakibatkan tinta menyebar 

keman-mana membuat keberhasilan nya 80%. Jika pada kertas dan kulit hasil yang didapat 

90% dengan jenis pena apapun . 

 

Kata Kunci: CNC, Plotter, G-Code, 2D 

 

PENDAHULUAN 

Banyak  para industri rumahan atau pengusaha mandiri yang baru mulai merentas 

karir dalam usaha kesenian seperti  pencetakan logo, karikatur, undangan, maupun 

hadiah ucapan selamat. Akan tetapi, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan 

seperti hal apa yang harus dimulai dalam usaha, seperti biaya yang harus 

diperhitungkan. Masalah yang paling sering dikeluhkan adalah banyak biaya yang 

dibutuhkan dalam memulai produk pencetakan seperti harga alat mahal dan produk  

yang sangat bervarian  dan hanya bisa menggunakan bahan yang sesuai kemampuan alat 

tersebut.  

Pada musim pandemi ini banyak terajadi pemberentian perkerjaan membuat 

masyarakat menengah ke bawah merasakan efek pendapatan ekonomi yang terus 

berkurang membuat masyarakat terjun ke bisnis penjualan produk online buatan tangan 

seperti casing hand phone. Dengan adanya alat ini mampu memenuhi kebutuhan akan 
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waktu pembuatan dan solusi dari masalah biaya. Penjualan casing hand phone sendiri 

banyak varian yang dapat dibuat seperti gambar logo, animasi,tulisan dan lain-lain 

(Informasi et al., 2019) Menyatakan Penelitian ini, merancang suatu alat Prototipe 

CNC sederhana yang dapat digunakan plotter untuk menggambar suatu pola pada 

bidang tertentu secara otomatis. Desain yang digambar melalui komputer akan 

dikonversi atau diubah dalam bentuk G-Code. Sebelum data dikirim ke mikrokontroller, 

data akan dikonversi terlebih dahulu ke bahasa pemrograman mikrokontroller. 

Kemudian mikrokontroller akan menerima masukan data digital dari komputer melalui 

komunikasi berurutan. Mikrokontroller akan membaca data yang telah ditransferkan 

oleh personal komputer, data yang dibaca untuk menaikkan atau menurunkankan pena 

dan memberi logika pada driver motor stepper. Dari data yang diterima oleh driver 

motor stepper, data digunakan untuk penggerak motor stepper, dan terbentuk pola di 

bidang sesuai desain. Diharapkan dengan adanya Prototipe CNC sederhana ini 

menjawab permasalahan yang ada di dunia industri dari segi waktu dan biaya yang 

dikeluarkan. Mesin CNC membuat pola pada bidang secara cepat, serta modern dan 

lebih baik dibandingkan mesin perkakas sebelumnya. (yuni) 

Pada dasar nya harga printing yang dijual pasaran sangat tinggi, untuk memulai 

usaha dalam pencetakan, kisaran yang dipasaran adalah 1,5 juta – 20 juta dengan fitur  

ukuran alat yang cukup besar , kokoh dan berguna untuk di industri besar pengukiran 

maupun industri pemotogan dan memiliki mata yang berbeda –beda sesuai kebutuhan 

sperti mengunakan mata bor, mata laser dan pemotongan mengunakan air, dibandingkan 

CNC yang akan dibuat ini untuk dapat digunakan pada industri rumahan maupun 

pengusaha muda untuk membuat logo  pada produk yang akan dijual belikan. Dengan 

penggunaan alat yang sederhana tidak membutuhkan keahlian khusus untuk 

mengoperasikan alat ini dimana memudahkan masyarakat yang belum mengetahui 

fungsi terbesar pada CNC.  
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Karena permasalahan yang di atas membuat usaha menjadi kurang bervariasi dan 

tidak menjadi efektif karena seharusnya usaha dalam bidang ini bisa lebih bervariasi. 

Salah satu cara untuk mengatasi tersebut adalah dengan membuat alat yang mencetak 

gambar yang dapat mencetak dibidang mana saja dengan sekali pengerjaan.  

Dengan memanfaatkan teknologi  CNC (computer numerical control) merancang 

perangkat yang bernama Rancang Bangun Plotter 2D Mini Berbasis Arduino Nano. 

Prinsip kerja dari alat ini  mirip seperti  printer pada umumnya tetapi memiliki cara 

kerja yang sedikit berbeda yaitu Arduino menerima daya mengirimkan sinyal menuju 

IC Driver Motor L293D dan Motor Servo. IC Driver Motor L293D berfungsi untuk 

mengontrol arah pergerakan motor stepper. Motor stepper berfungsi untuk bergerak 

pada sumbu x dan sumbu y sesuai dengan plot gambar, sedangkan mini servo untuk 

bergerak pada sumbu z yang berfungsi mengatur waktu pulpen atau spidol naik atau 

turun. Untuk membentuk gambar yang diinginkan, harus mengubah atau meng-convert 

gambar digital menjadi gambar hitam putih (g-code) di ink scape. Setelah source code 

dan g-code diimplementasikan ke dalam arduino, sistem akan mulai menggerakkan 

servo (naik/turun) dan motor stepper bergerak (kanan dan kiri) untuk menggerakan 

pulpen/spidol untuk memulai  menggambar hingga selesai dan jelas keunggulan dari 

CNC plotter mini ini dapat secara langsung menggambarkan gambar 2D secara 

langsung ke objek yang diinginkan. 

 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

11. Bagaimana alat ini dapat berkerja pada saat membuat pola diobjek dengan 

tesktur yang berbeda-beda  

12. Bagaimana mengatur tinggi dan rendah  pena pada saat pembuatan objek yang 

memiliki ketebalan yang berbeda-beda? 
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13. Bagaimana bentuk pola gambar yang dihasilkan dengan jenis pena yang 

berbeda. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

3. Membuat alat yang memudahkan kinerja pengguna dalam pencetakkan logo dan 

gambar pada suatu objek mana pun dengan hasil yang memuaskan. 

METODE PENELITIAN 

Pada gambar 1 Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk 

menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga 

dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. 

Flowchart disini berguna untuk acuan dalam melaksanakan pengerjaan rancangan ini. 

Pada diagram flowchart berisi arahan intruksi-instruksi dari perancangan yang dibuat. 

Berikut flowchart yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan tugas:  

 

 

 

Gambar 1  Flowchart 
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Berikut adalah gambar blok diagram dari alat ini : 

Gambar 2 Disaat semua komponen  sudah terhubung, maka alat ini dapat 

membuat gambar dari awalan proses di aplikasi ink scape membuat gambar menjadi 

hitam putih dan mengatur ukuran gambar sesuai panjang dan lebar dari stepper motor 

setelah selesai disimpan menjadi dalam bentuk file yang dapat dibaca oleh aplikasi yang 

bernama G-code yang tehubung oleh arduino nano melalui PC setelah file dimasukan ke 

G-code , selanjutnya arduino nano menerima daya mengirim sinyal ke ic driver motor L 

293D mengatur gerak dari stteper motor  kiri atau ke kanan. Pergerakkan  titik garis 

bergerak  atas dan ke bawah  dilakukan oleh servo yang mendapatkan perintah dari 

arduino nano  membuat mata pena dapat bergerak sesuai yang diinginkan membentuk 

gambar yang sudah dibuat. 
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Gambar 2 Diagram Sistem 

 

Perancangan elektronik 

Gambar 3 merupakan perancangan rangkaian elektronik yang dirancang. 
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Gambar diatas merupakan bentuk rangkaian perancangan eletronik nya. Sumber 

tegangan berasal dari pln (ac) yang kemudian di convert menjadi tegangan DC 

menggunakan adaptor 12Vdc. Tegangan  12V diubah menjadi 5V  menggunakan IC 

LM7805. Arduino Nano berperan sebagai mikrokontollernya. Komponen diatas 

mengunakan komponen 3 penggerak yaitu servo sebagai sumbu z dimana sebagai 

penggerak kedudukan pena atas dan kebawah dan 2 stteper motor menjadi sumbu x  

penggerak kedudukan servo ke kiri dan kanan dan y dimana sebaga penggerak 

kedudukan atas objek yang bergerak ke atas  dan bawah. Sebelum memulai gambar 

harus di convert dari ink scape agar G-code dapat membaca pola gambar  dan dapat 

dimulai memproses pembuatan gambar pada objek. Rangkaian menggunakan switch 

ON/OFF sebagai tombol untuk menghidup/mematikan rangkaian. 

Perancangan Mekanik 

Perancangan gambar 4 perangkat keras ini merupakan perancangan prototype 

yang dirancang sesuai gambar.  

Gambar 3 Rangkaian Elektronik 
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Gambar 4 Posisi komponen pada alat 

Berikut merupakan penjelasan dari Gambar 3.5 tata letak komponen 

1. Arduino Nano 

2. Stepper Motor 

3. Servo 

4. IC 293D 

5. Led 

6. Resistor 

7. IC L7805  

8. Switch On/Off 

Pada posisi yang telah ditentukan dimana arduino terhubung dengan pc, stteper 

motor, servo, dan ic L293D membuat pergerakan alat bergerak sempurna. Pertama 

stteper motor sumbu y dipasang dengan kedudukan meja objek yang berfungsi menjadi 

alas objek yang akan digambar. Stepper motor  sumbu x dipasangakan dengan 
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kedudukan pena dan servo berguna sebagai pengambar pola gambar pada objek. Pada 

bagian komponen seperti resistor, led, ic, diletakkan didalam hardware agar terjaga dari 

gangguan yang dapat merusak komponen. Mata dari alat ini adalah pena dimana posisi 

nya dipasang dengan servo agar dapat bergerak naik turun dan kelebihan pengunan 

kedudukan pena pada alat ini yaitu dapat mengatur lebar diameter bentuk semua pena 

agar jenis pena dapat terpasang dengan alat ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada data ini dilihat hasil menurut pengguna pada alat khusus nya hasil pada 

gambar dengan penilaian 1 sampai 5 semakin besar penilaian nya maka semakin bagus 

gamabar menurut user atau pengguna. Dengan 4 pertanyaan dan 10 user atau pengguna 

untuk mendapat kan persentase pada sebuah gambar. 

Persentase nilai =  x 100% 

pertanyaan pada ouput gambar yang sudah di buat oleh alat 

1. Bagaimana kerapian gambar nya? 

2. Apakah sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan? 

3. Bagaimana kebersihan gambar nya? 

4. Apakah hasil gambar nya detail? 

Table 1  User Experiance 

No Reponden 
Jenis 

Kelamin 

Skor tiap Pertanyaan  

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Femi Laki-Laki 4 5 4 4 

2 Widi Laki-Laki 5 5 5 5 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

958 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

3 Fauzan Laki-Laki 4 4 4 5 

4 raywanda Laki-Laki 4 4 3 4 

5 Rama Laki-Laki 4 3 4 3 

6 Ilham Laki-Laki 4 4 4 3 

7 Nugi Laki-Laki 3 3 3 3 

8 Taufiq Laki-Laki 4 4 5 4 

9 Apri Laki-Laki 3 4 3 3 

10 Dimas Laki-Laki 4 3 4 3 

 
jumlah  39 39 39 37 

 
persentase 78% 78% 78% 74% 

 

Pada gambar 5 penilaian oleh pengguna didapat nilai yang berfariasi anatara penilaiaan 

yang dilihat paling kecil yaitu 3 dan paling besar yaitu 5 pada pernyataan kerapian 

gambar 78%, kemiripan gambar yang diinginkan 78% ,kebersihan gambar 78% dan 

detail gambar 74% maka hasil yang didapat bisa ditingkat oleh perbaiakan mekanik 

yang dibuat presisi agar gamabar yang di cetak sesuai dengan keingiinan pengguna 

 

Gambar 5 Rancangan Mini Cnc  
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SIMPULAN  

Proses pembuatan gambar logo sangat memudahakan perkerjaan dikarenakan hasil 

nya cukup memuaskan dengan hasil keseluruhan gambar data yaitu 80%. Pada data 

User Experience persetase yang di dapat cukup memuaskan dengan point-point 

pertanyaan untuk output yang dihasilkan alat cnc yang telah dibuat ,dengan kerapian 

78%,gambar yang diinginkan 78% ,kebersihan 78% detail 74% dan dapat di 

ditingkatkan dengan cara memperbaiki mekanik nya. 
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Abstract 

  

 

In rural areas, an antenna is needed so that the LTE network can reach farther areas, making 

it easier for people to get information from the internet. Yagi antenna is the right antenna 

because it has a directional radiation pattern so that the direction of the beam is directional 

and effective for reaching long distances. In this research, the yagi antenna is designed and 

made to operate at 450 MHz LTE frequency. The design of this LTE yagi antenna uses a 

microstrip antenna as its driven element with FR4 substrate type and a relative permittivity 

value of 4.6. The material used for the reflector and director elements is aluminum with an 

outer diameter of 8 mm and an inner diameter of 7 mm. The LTE yagi antenna is designed 

to have 10 elements consisting of 1 reflector element, 1 driven element and 8 director 

elements. The parameters obtained from the simulation results of the Yagi LTE antenna 

have reached the target. The return loss at 450 MHz is -32.26 dB with VSWR 1.05 and gain 

9.999 dBi. The radiation pattern of the simulated antenna horizontally and vertically are 

directional. The simulated antenna bandwidth has met the uplink and downlink frequencies. 

  

Keywords: Yagi Antenna, LTE, Microstrip Antenna. 
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Di daerah rural dibutuhkan sebuah antena agar jaringan LTE dapat menjangkau area yang 

lebih jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari internet. 

Antena yagi merupakan antena yang tepat karena memiliki pola radiasi directional sehingga 

arah pancarannya terarah dan efektif untuk mencapai jarak yang jauh. Pada penelitian ini 

antena yagi dirancang dan dibuat agar dapat beroperasi pada frekuensi LTE 450 MHz. 

Perancangan antena yagi LTE ini  menggunakan antena mikrostrip sebagai elemen driven-

nya dengan jenis substrat FR4 dan nilai permitivitas relatif 4,6. Antena yagi LTE yang 

dirancang memiliki 10 elemen yang terdiri dari 1 elemen reflector, 1 elemen driven dan 8 

elemen director. Parameter yang didapat dari hasil simulasi antena Yagi LTE telah 

mencapai target. Return loss pada frekuensi kerja 450 MHz adalah -32.26 dB dengan 

VSWR 1.05 dan gain 9.999 dBi. Pola radiasi antena hasil simulasi secara horizontal dan 

vertikal bersifat directional. Bandwidth antena hasil simulasi sudah memenuhi frekuensi 

uplink dan frekuensi downlink. 

   

Kata Kunci: Antena Yagi, LTE, Antena Mikrostrip. 

  

PENDAHULUAN 

Internet merupakan salah satu media yang saat ini menjadi kebutuhan penting bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi. Internet mengalami perkembangan sejalan 

dengan perkembangan teknologi telepon seluler. Di Indonesia, perkembangan teknologi 

komunikasi telepon seluler sudah berada pada generasi keempat yang biasa dikenal 

dengan sebutan 4G (Fourth Generation) dengan standar Long Term Evolution (LTE). 

Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan 

elektronik, contohnya telpon pintar dan laptop menggunakan modem USB (Achmad et 

al., 2016). Sistem 4G dirancang untuk memberikan kemampuan dalam memberikan 

kecepatan dalam hal transfer data dapat mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 

Mbps pada sisi uplink (Rahayu & Asido, 2017). Para vendor pun secara perlahan ikut 

membangun infrastruktur 4G LTE di Indonesia. Tetapi, pembangunan infrastruktur 4G 

LTE di Indonesia belum merata khususnya di daerah rural atau perdesaan, sehingga hal 

ini menjadi kendala utama bagi masyarakat yang membutuhkan akses  internet 

berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah antena yang dapat mendukung 
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jaringan 4G di daerah perdesaan. Solusi untuk mengatasi permasalan ini adalah 

penggunaan antena yagi untuk memberikan jangkauan daya pancar yang lebih jauh. 

Antena yagi dipilih karena memiliki pola radiasi directional sehingga arah pancarannya 

terarah dan efektif untuk mencapai jarak yang jauh.. 

Penelitian sebelumnya mengenai antena yagi telah banyak dilakukan sehingga 

dapat digunakan sebagai literatur pada penelitian ini. Penelitian (Himawan et al., 2015) 

mengenai penggunaan antena yagi sebagai antena perangkat transceiver untuk 

menunjang layanan VOIP. Hasil yang diperoleh dari simulasi antena yagi 11 elemen 

dengan elemen pencatu folded dipole ini adalah nilai return loss < -14 dB, VSWR < 1,4, 

dan antena ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz sampai 2,5 GHz. Antena ini memiliki 

penerimaan sinyal yang lebih baik dari antena built-in, sehingga hasil pengujian dengan 

layanan VOIP, layanan tidak terputus.  

Pada penelitian (Dharmayana et al., 2017), hasil perancangan antena yagi pada 

frekuensi 1800 MHz dapat menaikkan kualitas sinyal  modem 4G LTE di Bali. Elemen 

pencatu yang digunakan pada penelitian ini adalah dipole. Pengujian dan pengukuran 

antena yagi pada penelitian ini hanya mengandalkan hasil simulasi pada software 

MMANA-GAL, karena keterbatasan alat pengujian seperti Network Analyzer. Hal ini 

kurang efektif karena hanya mengandalkan hasil simulasi. 

Pada penelitian selanjutnya yaitu tentang  penggunaan antena yagi modifikasi 

untuk memperkuat receive power wireless USB adapter terhadap sinyal WiFi (Triyadi 

et al., 2017). Antena ini merupakan modifikasi dari empat buah antena yagi yang 

dipasang secara paralel, serta reflektor diganti sehingga berbentuk menyerupai antena 

sektoral dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Gain yang dihasilkan oleh pengujian 

antena yagi ini cukup besar pada jarak 75 meter dan jarak 100 meter yaitu sebesar 17,65 

dBm dan 23,9 dBm. Pada jarak yang lebih besar dari 100 meter, USB adapter tidak 

dapat terkoneksi pada access point. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan antena mikrostrip sebagai 

elemen pencatu antena masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan merancang antena 

yagi dengan frekuensi kerja 450 MHz dan menggunakan antena mikrostrip sebagai 

elemen pencatu (driven) nya. Hasil perancangan antena diharapkan dapat memancarkan 

energi yang menjangkau jarak yang jauh. Untuk mendukung hal ini, diharapkan antena 

memiliki pola radiasi directional dan dapat mencapai nilai return loss ≤ −10 dB,  1≤ 

VSWR ≤ 2, gain ≥ 7 dBi dan mempunyai bandwidth yang mencakup frekuensi uplink 

(452,5 MHz – 457,5 MHz) dan frekuensi downlink (462,5 MHz – 467,5 MHz). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah ukuran dimensi antena yagi LTE dengan frekuensi 

kerja 450 MHz, apakah gain  ≥ 7 dBi dapat di hasilkan dari perancangan antena yagi 

LTE, perbandingan nilai return loss, gain, VSWR, pola radiasi dan bandwidth antena 

dari hasil simulasi dengan hasil pengukuran serta dapatkan  pola radiasi directional di 

hasilkan dari perancangan antena yagi LTE. 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah merancang serta membuat antena yagi 

dengan frekuensi kerja 450 MHz yang dapat beroperasi dengan baik pada jaringan LTE 

dan mempunyai jangkauan luas didaerah rural.  
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Gambar 1. Flowchart Perancangan Antena 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil simulasi yang didapat dari dimensi akhir antena adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Hasil Simulasi Antena 

Parameter Hasil Simulasi 

Frekuensi Kerja 450 MHz 

Return Loss 32.26 dB 

VSWR 1.05 

Gain 9.999 dBi 
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Tabel 1 merupakan hasil simulasi antena yang didapatkan setelah optimasi. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai return loss, VSWR dan gain yang didapatkan 

pada frekuensi kerja sudah sesuai dengan spesifikasi antena yang diinginkan yaitu nilai 

return loss ≤ −10 dB,  1≤ VSWR ≤ 2, gain ≥ 7 dBi dan mempunyai bandwidth yang 

mencakup frekuensi uplink (452,5 MHz – 457,5 MHz) dan frekuensi downlink (462,5 

MHz – 467,5 MHz). 

 

Gambar 2. Nilai Return Loss Antena Hasil Simulasi 

 

Gambar 2 merupakan nilai return loss antena yang dihasilkan saat simulasi. Nilai 

return loss yang didapatkan ketika frekuensi kerja 450 MHz adalah sebesar -32,26 dB. 

Pada hasil simulasi, nilai return loss yang paling minimum adalah ketika frekuensi 

451,1 MHz dengan nilai return loss sebesar -34,38 dB. Nilai return loss antena hasil 

simulasi telah memenuhi standar yaitu return loss ≤ −10 dB. 
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Gambar 3. Nilai Bandwidth Antena Hasil Simulasi  

 

Gambar 3 merupakan nilai bandwidth yang dihasilkan dari simulasi antena. 

Bandwidth antena berkaitan dengan nilai return loss antena karena nilai bandwidth 

dihitung melalui frekuensi yang mempunyai nilai return loss ≤ −10 dB. Bandwidth yang 

dihasilkan dari simulasi antena adalah sebesar 45,6 dB yaitu dari frekuensi 433,5 MHz 

sampai frekuensi 479,1 MHz. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa bandwidth 

yang dihasilkan telah memenuhi frekuensi uplink dan frekuensi downlink.  

 

Gambar 4. Nilai VSWR Antena Hasil Simulasi 
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Gambar 4 merupakan nilai VSWR yang dihasilkan saat simulasi antena. Nilai 

VSWR hasil simulasi yang didapatkan ketika frekuensi 450 MHz adalah sebesar 1,05. 

Nilai VSWR hasil simulasi antena sudah memenuhi spesifikasi antena yaitu 1≤ VSWR 

≤ 2. 

 

Gambar 5. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi Secara Horizontal 

 

Gambar 5 merupakan pola radiasi antena hasil simulasi secara horizontal. Daya 

pancar paling besar pada saat simulasi pola radiasi secara horizontal berada pada sudut 

90° yaitu sebesar -2,89 dBm dan daya paling kecil berada pada sudut 360° yaitu -16,70 

dBm. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

969 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

Gambar 6. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi Secara Vertikal 

 

Gambar 6 merupakan pola radiasi antena secara vertikal yang dihasilkan saat 

simulasi. Daya pancar paling besar pada saat simulasi pola radiasi secara horizontal 

berada pada sudut 80° yaitu sebesar -0,05 dBm dan daya paling kecil berada pada sudut 

100° yaitu -13,78 dBm. Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6 pola radiasi dari simulasi 

antena adalah directional. 

 

Gambar 7. Gain Antena Hasil Simulasi 

 

Gambar 7 merupakan gain antena yang dihasilkan dari simulasi antena. Gain 

antena yang dihasilkan dari simulasi antena adalah sebesar 9,999 dBi. Nilai gain sudah 

memenuhi spesifikasi antena yaitu gain ≥ 7 dBi. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

970 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil simulasi antena, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Dimensi akhir antena setelah dicapai frekuensi kerja dan spesifikasi yang 

diinginkan adalah 1.065 mm * 315 mm. 

2. Nilai return loss yang didapatkan dari hasil simulasi adalah –32,26 dB. 

3. Bandwidth yang dihasilkan dari hasil simulasi adalah sebesar 45,6 MHz, dengan 

frekuensi bawah 433,5 MHz dan frekuensi atas 479,1 MHz. 

4. Bandwidth antena sudah memenuhi frekuensi uplink (452,5 MHz – 457,5 MHz) 

dan frekuensi downlink (462,5 MHz – 467,5 MHz). 

5. Nilai VSWR yang didapatkan dari hasil simulasi adalah sebesar 1,05.  

6. Pola radiasi antena hasil simulasi adalah directional. 

7. Gain yang dihasilkan saat simulasi adalah sebesar 9,99 dBi. 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya : 

1. Adanya simulasi menggunakan bahan elemen yang berbeda untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap parameter yang dihasilkan. 
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Abstract  

The development of information technology is currently growing rapidly, especially in 

wireless communication for LoRa radio. LoRa has the ability to communicate over long 

distances with low power consumption and low data transmission rates. LoRa 

communication uses radio waves so we need a tool that can bridge the transmission of data 

to get to the receiver, namely the antenna. Various kinds of antennas have also been 

developed and one of the antennas used is the microstrip antenna. In this study, we 

designed a microstra-array antenna that operates at a frequency of 915 MHz which can be 

applied to LoRa technology. Microstrip antennas have many advantages but also 

disadvantages, such as low gain. One way to overcome the low gain is to design a 

microstrip antenna with the 1x2 array method. This antenna uses a double layer PCB with 

FR-4 substrate. After the simulation process, the results obtained successively are the value 

of return loss -33.16 dB, VSWR 1.045, gain 3.860 dBi. The simulated radiation pattern is 

bidirectional. 

Keywords: Microstrip Antenna, array, bidirectional, LoRa. 

Abstrak  

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, terutama dalam komunikasi 

tanpa kabel (wireless) untuk radio LoRa. LoRa memiliki kemampuan untuk komunikasi 

jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah serta transmisi data rate yang kecil. 

Komunikasi LoRa menggunakan gelombang radio sehingga dibutuhkan sebuah alat yang 

dapat menjembatani pengiriman data agar sampai ke receiver yaitu antena. berbagai 

macam antena juga sudah dikembangkan dan salah satu antena yang digunakan yaitu 

antena mikrostrip. Pada penelitian ini merancang antena mikrostrip array yang beroperasi 

pada frekuensi 915 MHz yang dapat diaplikasikan untuk teknologi LoRa. Antena mikrostrip 

memiliki banyak  kelebihan namun juga memiliki kekurangan, seperti gain yang rendah. 

Salah satu cara untuk mengatasi gain yang rendah adalah merancang antena mikrostrip 

dengan metode array 1x2. Antena ini menggunakan PCB double layer dengan substrate 

FR-4. Setelah dilakukan proses simulasi didapatkan hasil secara berturut-turut yaitu nilai 

mailto:lundu17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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return loss -33.16 dB, VSWR 1.045, gain 3.860 dBi. Polaradiasi simulasi bersifat 

bidirectional. 

Kata kunci : Antena Mikrostrip, array, bidirectional, LoRa. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era industri berbagai kebutuhan manusia sudah tidak dilakukan dengan cara 

maupun manual. Melainkan dengan memanfaatkan konvensional Internet of  Things 

(IoT). Masyarakat dimudahkan dengan adanya sistem digitalisasi yang bisa dikontrol  

maupun dijalankan melalui aplikasi dan web. Masalah yang dihadapi di indonesia 

adalah banyaknya alat-alat konvensional yang belum terkoneksi dengan internet. 

Teknologi LoRa dinilai mampu untuk mengatasi masalah tersebut, karena LoRa 

merupakan sistem komunikasi wireless yang didesain untuk mengirim data berukuran 

kecil yaitu 0.3 Kbps sampai 5,5 Kbps dan menawarkan komunikasi jarak jauh (>15 km 

di remote area) dan berdaya rendah. Teknologi  LoRa dapat digunakan untuk 

memonitoring suatu objek sehingga membutuhkan antena untuk melakukan transmisi. 

LoRa dapat menjangkau jarak yang jauh dikarenakan link budget dan teknologi chirp 

spread spectrum (CSS) yang digunakan (Devalal & Karthikeyan, 2018). 

Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu 

rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan Frekuensi Radio ataupun 

gelombang Elektromagnetik. Antena alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi 

gelombang elektromagnetik kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya 

yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya 

menjadi sinyal listrik. Antena juga merupakan instrumen penting dalam sistem 

komunikasi radio (Balanis C, 2005). Salah satu pengimplementasian antena pada sistem 

telekomunikasi nirkabel adalah komunikasi LoRa. LoRa merupakan teknologi 

komunikasi yang menawarkan jarak jauh dengan berdaya rendah. jenis antena yang 

sering digunakan pada komunikasi LoRa adalah jenis antena monopole dengan gain 

yang sangat rendah yaitu 3 dBi dan sering kali dilabeli dengan harga mahal. Antena 
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mikrostrip sebagai salah satu solusi terhadap masalah tersebut. Antena mikrostrip saat 

ini merupakan antena yang paling dinamis, bahannya yang sederhana, bentuk dan 

ukuran dimensi antenanya lebih kecil, harga produksinya lebih murah dan mampu 

memberikan unjuk kerja (performence)  yang cukup baik. Hal tersebut merupakan 

alasan pemilihan antena mikrostrip pada berbagai macam aplikasi salah satunya LoRa. 

Namun antena mikrostrip juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya bandwidth 

yang sempit, efisiensi yang rendah dan gain yang kecil. Oleh karena itu, tantangan 

dalam desain antena mikrostrip adalah untuk Cara untuk meningkatkan gain dan 

bandwidth (Balanis, 2001; Buttar & Sharma, 2014;  Rawat, Singh, 7 Singh, 2014).untuk 

mengatasi gain yang kecil ini dapat dilakukan dengan mengguanakan metode 

konfigurasi array (Khraisat, 2012; Milligan, 2005; Roy, Mom, & Igwue, 2013). Metode 

array dilakukan dengan cara menyusun antena mikrostrip menjadi beberapa patch yang 

dihubungkan dengan saluran pencatu (microstrip line). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Fahmi & Setiabudi, 2016) yaitu prototype antena omniderectional mikrostrip patch 

array sebagai penguat transmitter pesawat terbang pada frekuensi 1030 MHz. Hasil 

penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan dimana nilai parameter yang diinginkan yaitu 

nilai gain mencapai -29 dB dan pola radiasi yang baik yaitu mencapai pola radiasi 

sebesar 33.28dBm. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ahmadi Yahya & Hanafiah 

Ali, 2004) yang merancang Antena microstrip dual band untuk aplikasi broadband 

wireless access  yang bekerja pada frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz yang nilai vswr nya 

1.41 untuk frekuensi 2.35 GHz dan 1,24 untuk frekuensi 3.35 GHz. Polaradiasi yang 

diperoleh adalah Omni-directional tetapi nilai gain yang diperoleh sangat kecil yaitu 

sebesar 1.77 dB dan 2.50 dB. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan antena mikrostrip 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu penelitian ini fokus 

pada perancangan antena mikrostrip array bidirectional yang bekerja pada frekuensi 

915 MHz untuk aplikasi LoRa dengan gain ≥7 dB dengan menggunakan teknik 
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pencatuan microstrip line sehingga didapatkan rancangan antena yang sesuai dengan 

spesifikasi parameter yang telah ditentukan. 

 

METODE PENELITIAN 

Memahami dan mempelajari materi serta teknik yang digunakan dari berbagai 

literatur-literatur berupa jurnal, referensi, tugas akhir, dan buku ilmiah yang berkaitan 

dengan antena mikrostrip array, parameter-parameter antena mikrostrip, teknik 

pencatuan dan aplikasi LoRa. Kemudian melakukan perancangan antena pada software 

dan melakukan simulasi untuk melihat bagaimana hasil parameter dari antena guna 

menentukan desain yang sesuai untuk perancangan fisik antena. Dimensi utama antena 

mikrostrip dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

1. Konstanta dielektrik : 4,6 

2. Ketebalan substrat   : 1,6 mm 

3. Frekuensi kerja   : 915 MHz 

1) Menghitung Lebar Patch :                                                           

          (2.1) 

2) Panjang patch (Length patch) :          

Lp = Leff − 2ΔL        (2.2) 

3) Lebar Saluran pencatu 50 Ω:        

 

  (2.3) 

 

4) Panjang saluran pencatu 50 Ω :       



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

976 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

                       

(2.4)          

  

5) Lebar saluran pencatu 100 Ω :        

 

}       (2.5) 

 

6) Panjang saluran pencatu 100 Ω :       

         (2.6) 

7) Menentukan jarak antara 2 elemen:        

         (2.7) 

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh dimensi rancangan antena 

mikrostrip array yang diharapkan dapat bekerja pada frekuensi 915 MHz untuk 

aplikasi LoRa. Dimensi antena dipresentasikan ke dalam Tabel 1. 

Tabel 18. Parameter Antena Hasil Perhitungan Teori 
Dimensi Ukuran (mm) 

Wp 98 

Lp 76.23 

Ws = Wg 213.2 

Ls = Lg 
172.08 

Wf1  

Lf1 38.25 
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PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP  
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Gambar 113. Flowchart 

Rancangan antena di mulai dengan cara menentukan spesifikasi dari antena yang 

diharapkan dengan beberapa parameter, yakni frekuensi kerja 915 MHz dengan return 

loss ≤-10  dB, VSWR < 2, Gain ≥ 7 dBi dan impedansi ≈ 50 Ω. Penetapan parameter 

dari antena dibuat sebagai acuan di dalam merancang sebuah antena.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil rancangan single patch antena mikrostrip seperti terlihat pada Gambar 2 berikut 

ini: 
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Gambar 114. Perancangan awal single patch   
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Gambar 115. (a). Hasil return loss dan (b). Hasil VSWR 

Gambar 3 (a) dan (b) merupakan nilai return loss dan VSWR antena single patch 

saat dilakukan simulasi. Nilai return loss yang didapatkan sebesar 2.009 dB dan 

VSWR6.031 sehingga belum sesuai dengan nilai parameter yang diharapkan.Untuk 

memperoleh hasil simulasi terbaik maka dilakukan proses optimasi dengan melakukan 

perubahan terhadap dimensi panjang patch (Lf), lebar patch (Wf), dan lebar pencatu 

(Wf). Optimasi dimensi antena dilakukan dengan dua acara, yaitu menambah atau 

mengurangi dimensinya.   

Optimasi array patch 

Proses optimasi merupakan proses untuk mendapatkan hasil yang paling optimal 

terhadap kinerja antena 915 MHz serta menganalisis pengaruh perubahan dimensi. 

Perubahan dimensi ini dioptimasi dengan cara mengubah semua dimensi. Dimana, 
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tahapan dalam optimasi ini dilakukan dengan cara mengubah panjang patch terlebih 

dahulu kemudian lebar patch, untuk melihat pengaruh terhadap return loss yang 

dihasilkan. Gambar 6 merupakan hasil akhir simulasi setelah dilakukan optimasi pada 

semua dimensi antena. 
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Gambar 6. Optimasi dimensi akhir antena hasil simulasi 
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Gambar 7 (a). Hasil return loss array dan (b). Hasil VSWR 

Gambar 7 (a) merupakan nilai return loss antena yang dihasilkan saat simulasi 

array. Nilai return loss yang didapatkan ketika frekuensi kerja 915 MHz adalah sebesar 

-35,16 dB. Nilai return loss antena array hasil simulasi sudah memenuhi standar yaitu 

return loss ≤ -10 dB. Gambar 7 (b) merupakan nilai VSWR yang dihasilkan saat 

simulasi antena array. Nilai VSWR hasil simulasi yang didapatkan ketika frekuensi 915 

MHz adalah sebesar 1.045. nilai VSWR hasil simulasi antena sudah memenuhi 

spesifikasi antena yaitu 1≤ VSWR ≤ 2. 
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Gambar 8. Hasil gain array 

Gambar 8 merupakan gain antena yang dihasilkan dari simulasi antena. Gain 

antena array yang dihasilkan dari simulasi antena adalah sebesar 3.860 dBi. Nilai gain 

belum memenuhi spesifikasi antena yaitu gain ≥ 7 dBi. Hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh dari ketebalan konstanta dielektrik. 

 

 Gambar 9. (a). Polaradiasi Horizontal dan (b). Polaradiasi Vertikal 

Gambar 9 (a) merupakan polaradiasi antena hasil simulasi secara horizontal. Daya 

pancar paling besar pada saat simulasi polaradiasi secara horizontal berada pada sudut 

20° yaitu sebesar -0.3585 dBm dan daya paling kecil berada pada sudut 310° yaitu -

20,48 dBm. Gambar 9 (b) merupakan polaradiasi antena hasil simulasi secara vertical. 

Daya pancar paling besar pada saat simulasi polaradiasi secara horizontal berada pada 

sudut 20° yaitu sebesar -6.059 dBm dan daya paling kecil berada pada sudut 310° yaitu 

-23,70 dBm. Berdasarkan Gambar 11 (a) dan (b) polaradiasi dari simulasi 

antena adalah bidirectional, dimana spesifikasi awal dan yang diperoleh dari simulasi 

adalah bidirectional.  
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Berdasarkan hasil optimasi dimensi dapat diamati bahwa ketika nilai Lp di perkecil 

memepengaruhi nilai return loss dan gain dimana nilai yang paling optimal adalah -

33.16 dB sedangkan optimasi Wp, D berpengaruh terhadap gain. 

Kondisi Patch Gain (dBi) Return loss (dB) 

 Single patch 0.791 -28 

Array 3.860 -33.16 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil simulasi antena, dapat disimpulkan 

bahwa metode array terbukti dapat meingkatkan gain, walaupun peningkatan belum 

sesuai dengan yang diharapkan >7 dBi. Tetapi nilai return loss dan VSWR sudah 

memenuhi parameter yang diharapkan, dimana nilai return loss sebesar -33,16 dB dan 

nilai VSWR swbesar 1.045. sedangkan pola radiasi antena dari simulasi adalah 

bidirectional. 

Simulasi antena yang dirancang mungkin jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu 

penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang 

diberikan adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut pada antena dengan metode array 

yang berbeda untuk meningkatkan gain dan diharapkan adanya penelitian lebih lanjut 

tentang metode array untuk menggunakan teknik pencatuan dan jenis substrate yang 

lain.  
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Abstract  

In the digital era, information boards have migrated from conventional forms to digital 

forms, hence the term digital signage. Digital signage is a digital device that has been 

programmed to display information through a monitor board, LCD TV, PLASMA TV, 

projectors, and digital billboards. Currently, it is very common for us to pay attention to an 

information board in offices, in lecture buildings, at airports, and train stations in the form 

of a flat screen monitor controlled by a computer. Among them, the media can only be 

placed in one place and it is relatively difficult to move. Therefore, the use of computers 

will be replaced by using raspberry pi as the operating medium. This research includes 

raspberry pi, RGB LED as a screen to display information and the web to change data or 

information displayed on the RGB LED screen. Based on the research conducted, it was 

found that data in the form of images or videos can be displayed on the RGB LED screen 

using the web. 

Keywords: Digital Signage, Raspberry Pi, RGB LED, Web Server 
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Abstrak  

 

Di era digital, papan informasi bermigrasi dari bentuk konvensional ke bentuk digital, 

sehingga dikenal istilah digital signage. Digital signage merupakan perangkat digital yang 

telah di program agar dapat menampilkan informasi melalui papan monitor, LCD TV, 

PLASMA TV, Proyektor, dan digital bilboard. Saat ini sangat  umum  kita perhatikan suatu 

papan informasi yang ada di perkantoran, di gedung perkuliahan, di bandar udara, maupun 

stasiun kereta api yang berupa suatu monitor layar datar yang dikendalikan oleh suatu 

komputer. Diantaranya media tersebut hanya dapat ditempatkan di satu tempat dan relative 

susah untuk di pindah pindah. Oleh karena itu penggunaan komputer akan digantikan 

dengan menggunakan raspberry pi sebagai media pengoperasiannya. Pada penelitian ini 

meliputi raspberry pi, LED RGB sebagai layar untuk menampilkan informasi dan web untuk 

merubah data atau informasi yang ditampilkan pada layar LED RGB. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan berhasil didapatkan bahwa data berupa gambar atau video dapat 

di tampilkan pada layar LED RGB dengan menggunakan web. 

 

Kata Kunci: Digital Signage, Raspberry Pi, LED RGB, Web Server 

 

PENDAHULUAN 

Di era modern saat ini perangkat elektronik berbasis digital mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, masyarakat berlomba-lomba berinovasi untuk 

menciptakan sesuatu yang memanfaatkan perangkat elektronik berbasis digital dalam 

semua lini kehidupan. Salah satu yang menjadi sangat penting adalah berkembangnya 

kebutuhan media informasi di masyarakat. Sering sekali informasi dianggap biasa 

karena media penyampaian informasi yang dipilih kurang tepat. Akibat dari pemilihan 

media informasi yang kurang tepat adalah informasi tidak akan tersampaikan dengan 

benar. Di era modern ini ada banyak solusi yang ditawarkan untuk menampilkan sebuah 

informasi salah satunya ialah dengan menggunakan perangkat komputer. 

Di era digital, papan informasi bermigrasi dari bentuk konvensional ke bentuk 

digital, sehingga dikenal istilah digital signage. Digital signage merupakan perangkat 

digital yang telah di program agar dapat menampilkan informasi melalui papan monitor, 
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LCD TV, PLASMA TV, Proyektor, dan digital bilboard. Digital Signage digunakan 

untuk menyampaikan informasi dengan ruang lingkup yang sangat luas (Panuntun, 

Rochim and Martono, 2015). Dengan menggunakan digital signage banyak aspek yang 

dapat diperhatikan dimulai dari aspek visual sampai dengan aspek teknologi. Digital 

signage memberikan tampilan visual yang lebih memanajakan mata dibanding tampilan 

media informasi konvensional yang umum digunakan. Informasi yang ditampilkan 

dapat berupa gambar, video, text bergerak, grafik, ataupun informasi berita terkini. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mempunyai inovasi untuk merancang 

suatu alat yaitu digital signage menggunakan LED RGB berbasis Raspberry Pi yang 

memiliki banyak fungsi atau multifungsi. Digital signage ini menggunakan prinsip 

digital dengan memanfaakan Raspberry Pi sebagai sistem kerjanya. Konten yang di 

simpan di penyimpanan Raspberry pi akan ditampilkan melalui Web server di tampilan 

layar. Layar merupakan modul LED RGB (80 x 40 pixel) yang disusun menjadi suatu 

layar yang ukurannya (96 cm x 48 cm). Digital signage akan dirancang, dimana sumber 

listriknya dapat memanfaatkan sumber PLN (AC) yang kemudian dikonversi dengan 

menggunakan power supply dengan sumber DC. Digital signage yang akan dibuat ini 

juga dapat digunakan sebagai media informasi,media iklan dan media ungkapan 

ekspresi (papan bunga). Keunggulan dari digital signage yang peniliti usulkan 

dibandingkan dengan digital signage saat ini adalah dari segi konten, tampilan dan 

portable serta dapat menampilkan berbagai objek seperti gambar dan video. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah efektif, menarik dan efesien LED RGB sebagai pengganti LCD, plasma 

tv dan papan bunga konvensional? 

2. Apakah data berupa gambar dan video dapat ditampilkan di layar LED RGB? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
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Tujuan dan implementasi dari digital signage sebagai media informasi,iklan dan 

media ungkapan ekspresi (papan bunga) untuk menggantikan digital signage 

yang selama ini masih menggunakan LCD dan papan bunga konvensional. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Erwin Syahputra, membuat Digital Signage 

pada Layar Informasi Menggunakan Raspberry Pi (Syahputra, 2018) Dalam 

perancangannya penulis merancang Jadwal sholat berbaris Digital Signage yang 

dibangun dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai sistem server, monitor sebagai 

display dan Android sebagai sistem control. Raspberry Pi berfungsi sebagai pengolah 

display berbasis web, penentu waktu serta sebagai server yang dapat melayani 

manipulasi display pada jadwal sholat. Sedangkan monitor berfungsi sebagai media 

untuk menampilkan jadwal sholat yang diproses Raspberry Pi. Dengan fungsi tersebut, 

Raspberry Pi membutuhkan komponen RTC (Real Time Clock) Sebagai sistem 

penyedia waktu secara real time. Android berfungsi untuk menggantikan personal 

computer (PC). Dalam perancangan ini file yang ada pada raspberry pi akan di upload 

ke server sehingga file tidak lagi menggunakan memory pada raspberry pi. Pada 

penelitian yang dilakukan papan informasi yang digunakan untuk menampilkan 

informasi adalah LCD TV. Raspberry pi dihubungkan ke LCD TV kemudian untuk 

melakukan manipulasi data dapat dilakukan melalui android, untuk membuat android 

terhubung dengan Web server Raspberry maka memerlukan akses internet untuk 

mencapai web server yang digunakan. Web server yang akan dibangun terhubung 

dengan domain dimana sistem ini diletakkan. Berikut merupakan skema perancangan 

digital signage untuk Jadwal sholat. 

Penelitian selanjutnya (Suranata and Wardana, 2015), membahas tentang digital 

signage sebagai penyampaian informasi kegiatan akademik berbasis mikrokomputer, 
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mikrokomputer disini ialah raspberry pi tipe B. Pengelolaan konten pada penelitian ini 

menggunakan dekstop dan berbasis web. Web server dikelola dengan teknologi drupal, 

drupal sendiri merupakan sebuah teknologi  sistem pengelola konten yang tersusun dari 

beberapa lapisan dan lingkungan  pendukung seperti komputer server, sistem operasi, 

web server, PHP, dan drupal. pada perancangan ini tampilan dari digital signage 

terintegrasi dengan media sosial yaitu twitter, dengan tujuan untuk melakukan 

pemberitahuan cepat mengenai dosen dan staf pengajar yang berhalangan hadir. Dalam 

penambahan fitur ini (twitter) peneliti menggunakan tambahan pustaka O Auth yang 

dikolaborasikan dengan PHP. O Auth menyediakan metode untuk klien agar dapat 

mengakses sumber daya server atas nama pemilik sumber daya seperti klien yang 

berbeda atau pengguna akhir. Banyak pustaka yang dapat digunakan agar dapat 

terhubung dengan twitter seperti iOS, Android, Java, PHP, Ruby, dan  Python. 

Digital Signage ini dibangun dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai 

mikrokontroller , LED RGB sebagai display dan Android untuk mengupload file berupa 

gambar atau video. Raspberry Pi berfungsi sebagai pengolah display berbasis web. 

Sedangkan LED RGB berfungsi sebagai media untuk menampilkan informasi yang 

diproses Raspberry Pi. Untuk komponen pendukung, Raspberry Pi membutuhkan  

driver led matrix panel agar dapat menghasilkan gambar dan video yang berupa 

informasi, Hasil dari semua proses yang dihasilkan oleh raspberry pi akan di tampilkan 

pada LED RGB yang telah disusun layaknya layar. Display pada LED RGB dapat 

dikontrol melalui android dengan mengakses web server untuk mengupload file ke 

memori raspberry pi kemudian akan ditampilkan pada LED RGB. Sedangkan dengan 

system offline maka hanya memasukkan file dengan mengakses web server 

menggunakan localhost ke memori raspberry pi melalui android yang bekerja dengan 

cara perangkat raspberry pi dan android terhubung kedalam jaringan wireless yang sama 

sehingga memungkinkan android mengakses web server yang terdapat pada raspberry pi 

kemudian dapat langsung ditampilkan di layar. Berikut adalah gambar blok diagram 
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dari alat ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok diagram Digital Signage 

 

Dalam melakukan semua yang dibutuhkan untuk perubahan display pada sistem 

Raspberry Pi dengan system online, dilakukan komunikasi client dengan  web server 

Raspberry Pi menggunakan jaringan wireless. Dimana file yang ingin ditampilkan pada 

layar di upload ke memori raspberry pi melalui web server, hal ini akan mempermudah 

pengontrolan dan manipulasi display pada LED RGB. Namun jika dengan system offline 

untuk perubahan display, hanya dengan memasukkan file berupa gambar atau video 

melalui web server ke memori raspberry pi dengan menggunakan localhost yang 

bekerja dengan cara perangkat raspberry pi dan android terhubung kedalam jaringan 

wireless yang sama sehingga memungkinkan android mengakses web server yang 

terdapat pada raspberry pi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dari perancangan system menjelaskan bagaimana interaksi antara pengguna 

dengan system. Pengguna akan memasukkan file sesuai dengan kebutuhan kedalam 
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system, yang kemudian ditampilkan pada halaman untuk mengupload file berupa 

gambar atau video ke memori raspberry pi, file yang dimasukkan akan di proses oleh 

raspberry pi dan selanjutnya akan ditampilkan pada LED RGB melalui web ataupun 

localhost pada browser android. 

Berikut ini merupakan hasil perancangan web untuk pengguna mengupload sebuah file 

yaitu gambar atau video ke memori raspberry pi. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2 Tampilan halaman web 

 

Gambar 2 adalah tampilan halaman web dari sistem digital signage yang telah 

dirancang untuk mengupload sebuah file seperti gambar atau video. Dari gambar 

tersebut menunjukkan terdapat dua button yaitu pertama berfungsi memilih file untuk di 

input-kan ke memori raspberry pi dan  kedua button submit berfungsi memproses data 

yang telah di input-kan untuk menampilkan file tersebut ke digital signage.  

Berikut ini merupakan tampilan dari digital signage yang telah dirancang 
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Gambar 3. Tampilan Digital Signage 

Selanjutnya pada gambar 3 dapat dilihat tampilan dari  Digital Signage Dimana 

layar terdiri dari 9 modul LED RGB dengan ukuran 1 modul 32x16 cm (80 x 40 pixel) 

yang disusun dengan 3 modul baris dan 3 modul kolom yang ukurannya menjadi 96 x 

48 cm (240 x 120 pixel). Tiang penyangga yang digunakan alumunium alasan 

digunakan alumunium agar mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Tempat peletakan power supply di bawah agar penyangga semakin kokoh. 

Pengujian dilakukan dengan mengujikan LED RGB yang telah disusun menjadi 

sebuah layar. Pengujian dilakukan dengan menginputkan gambar atau video untuk 

ditampilkan pada LED RGB melalui web server. Berikut adalah tabel 1 hasil dari 

pengujian.  

Tabel 1  

Hasil pengujian Digital Signage 

Pengujian Jumlah pengujian Keberhasilan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Gambar v v v v v v v v v v 100 

Video v v v v v v v v v v 100 

 

Dari data tabel 1 diatas dapat dilihat hasil pengujian yang dilakukan. Persentase tingkat 

keberhasilan input konten kedalam digital signage dan dapat tampil adalah 100% . 

Dapat dilihat hasil pengujian pada digital signage dengan dua kondisi. Pengujian 
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pertama yaitu menampilkan gambar pada layar LED RGB yang dilakukan dengan 

memasukkan gambar ke memori raspberry pi melalui web dengan menggunakan 

android, gambar yang ditampilkan akan full screen ketika gambar sesusai dengan rasio 

layar pada digital signage, karena layar ini menggunakan LED RGB yang memiliki 

jumlah pixel yaitu 240 x 120 pixel sehingga rasio yang dihasilkan 2:1. Dan pengujian 

kedua memasukkan video ke memori raspberry pi melalui web menggunakan 

android,video yang di tampilkan akan full screen ketika video yang dimasukkan adalah 

video yang orientasinya landscape, karena layar pada alat ini memliki ukuran dengan 

orientasi landscape.  

Kemudian perbandingan penggunaan LED dan LCD untuk melihat seberapa 

efektif, efisien dan menarik LED RGB untuk pengganti LCD sebagai papan informasi. 

Berikut perbandingannya alat ini menggunakan LED RGB dengan resolusi 240 x 120 

piksel sedangkan LCD itu memiliki resolusi yang tinggi yaitu 1920 x 1080 sehingga 

dapat menampilkan gambar dan video lebih baik dari pada LED RGB namun untuk 

jarak pandang LED RGB itu lebih jauh sehingga lebih efektif untuk digunakan sebagai 

media informasi dibanding dengan LCD,  namun tidak efisien karena biaya yang 

dikeluarkan untuk membuat alat ini itu lebih besar di banding menggunakan LCD. Dari 

segi tampilan bahwa LED RGB itu menarik dari pada LCD karena LED RGB digunakan 

sebagai layar untuk menampilkan informasi serta sebagai pengganti papan bunga 

konvensional merupakan inovasi baru. 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Hardware Digital 

Signage Menggunakan LED RGB Berbasis Raspberry Pi dapat disimpulkan bahwa 

semua sistem penyusun Digital Signage dapat bekerja dengan baik. Serta pengujian 

yang dillakukan dapat menampilkan gambar dan video pada LED RGB dan juga LED 
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RGB sebagai pengganti LCD dan papan bunga konvensional lebih efektif dan menarik 

tetapi tidak effisien 

 Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah Penambahan secara fungsional sangat disarankan untuk pengembangan dari alat 

ini, misalnya penambahan batrai dan panel surya agar alat ini dapat bekerja di luar 

ruangan. 
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Abstract  

The increasing use of electronic devices needs to ensure the level of security so that consumers are 

protected. The electronic device used emits electromagnetic waves. EMC testing is intended so that the 

effects of  EMC can be controlled by radiation and its harmful exposures. Line Impedance Stabilization 

Network (LISN) is a device used for emission testing in electromagnetic compatibility (EMC) testing. The 

many types of LISN in the EMC test with various forms of chassis ground, this research was conducted to 

determine the effect of grounding on two different LISN, namely the load and no load conditions. Then 

compare the conditions without grounding on LISN. The loads used are television and PC monitors as 

Equipment Under Test (EUT), while the measurement without load is called the Noise Floor 

measurement. The test method used refers to CISPR 13: 2009. Grounding reduces emission problems in 

measurements caused by poor voltage or non-standard quality of components so as to stabilize the 

emission values during the conducted emission measurements. Measurement of noise floor with the 

grounding system on the LISN which has a metal enclosure and strap produces a voltage level value that 

is smaller than the grounding system without metal and strap, which is about 1.7 dBuV for EUT 

Television and 1.2 dBuV for EUT Monitor PC. 

Keywords: Electromagnetik Compability (EMC), Conducted Emission (CE), Line Impedance 

Stabilization Network (LISN).  

Abstrak  

Meningkatnya penggunaan perangkat elektronik perlu dipastikan tingkat keamanannya agar konsumen 

terlindungi. Alat elektronik yang digunakan mengeluarkan gelombang electromagnetic. Pengujian EMC 

dimaksud agar efek EMC dapat dikendalikan radiasi dan paparannya yang dapat membahayakan. Line 
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Impedance Stabilization Network (LISN) adalah perangkat yang digunakan untuk uji emisi dalam 

pengujian electromagnetic compability (EMC). Banyaknya tipe LISN pada pengujian EMC dengan 

berbagai macam bentuk chasis ground maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

grounding pada dua LISN yang berbeda yaitu dengan kondisi beban dan tanpa beban. Kemudian 

membandingkan dengan kondisi tanpa grounding pada LISN. Beban yang digunakan adalah televisi dan 

monitor PC sebagai Equipment Under Test (EUT), sedangkan pengukuran tanpa beban disebut 

pengukuran Noise Floor. Metode pengujian yang digunakan mengacu pada CISPR 13:2009. Pemasangan 

grounding mampu mengurangi masalah emisi pada pengukuran yang disebabkan oleh tegangan kurang 

baik atau kualitas komponen yang tidak standar sehingga dapat menstabilkan nilai emisi saat pengukuran 

conducted emission. Pengukuran Noise floor dengan sistem grounding pada LISN yang mempunyai 

selungkup logam dan strap menghasilkan nilai level tegangan lebih kecil dari pada sistem grounding 

tanpa logam dan strap yaitu sekitar 1,7 dBuV untuk EUT Televisi dan 1,2 dBuV untuk EUT Monitor PC.  

 

Kata Kunci: Electromagnetik Compability (EMC), Conducted Emission (CE), Line Impedance 

Stabilization Network (LISN). 

 

PENDAHULUAN 

LISN pada dasarnya merupakan sebuah perangkat coupling yang dapat meredam 

noise yang berasal dari sebuah perangkat elektronika. Standar impedansi pada sebuah 

LISN biasanya 50ohm untuk memastikan kekonsistenan pengujian yang berbeda beda. 

LISN juga bertindak sebagai filter. Filter disini dirancang untuk mencegah noise yang 

tidak diinginkan dan agar tidak mencoreng kinerja dari Equipment Under Test (EUT). 

LISN dihubungkan dengan perangkat yang akan diuji. Conducted Emission yang 

muncul dari sumber tegangan dan Device Under Test (DUT) dapat diukur menggunakan 

Spectrum Analyzer melalui BNC connector. (Is and Al, 2017) 

Gangguan Interferensi Electromagnetik (EMI) didefinisikan sebagai sinyal yang 

tidak diinginkan, menghasilkan efek yang tidak diinginkan dalam suatu system. Dalam 

EMI menyebabkan terjadinya noise yang menyebabkan kerusakan pengontrol bahkan 

dapat menyebabkan kecelakaan (Safayet and Islam, 2019) 

Pengukuran insertion loss menggunakan sumber sinyal dari signal generator dengan 

amplitude sinyal asal 60 dBµV yang diinput melalui EUT port, pemilihan nilai 
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amplitude berdasarkan kemampuan receiver dalam menangkap sinyal tersebut karena 

jika amplitude terlalu kecil maka akan sama dengan noise pada spectrum analyzer 

sehingga amplitude tidak bisa terukur dengan jelas. (Anam, Yoppy and Wibowo, 2016) 

Karena banyaknya noise yang masuk saat pengukuran conducted emission pada 

pengukuran, dan adanya noise pada Televisi dan Monitor PC yang menyebabkan 

adanya bintik hitam pada saat layar dihidupkan maka pada penelitian ini dilakukan 

pemasangan grounding pada LISN sehingga level tegangan yang dihasilkan sesuai 

dengan CISPR 13:2009 yang diharapkan mampu mengurangi terjadinya tegangan 

frekuensi radio yang dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik serta dapat 

meredam noise yang masuk pada hasil pengukuran conducted emission. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu apakah pemasangan grounding pada LISN dapat mempengaruhi 

level tegangan yang dihasilkan saat pengukuran conducted emission, dan bagaimana 

pengaruh grounding pada LISN dapat menghasilkan level tegangan yang baik sesuai 

dengan parameter average CISPR 13:2009 saat pengukuran conducted emission. 

Atas dasar masalah yang ditulis dalam latar belakang diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi saat dipasang grounding pada LISN saat 

pengukuran conducted emission, dan membandingkan level tegangan yang dihasilkan 

saat pengukuran conducted emission ketika menggunakan grounding dan tanpa 

grounding pada LISN. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif menurut Sugiyono (2018, h.8) adalah metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat positivisme yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian kuantitatif/statistik. Metode yang 
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dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif bertujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif berupa angka-angka 

yang berasal dari pengukuran menggunakan skala terhadap variable-variabel yang ada 

dalam penelitian. Metode pengujian yang digunakan mengacu pada CISPR 13:2009. 

Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan penelitian komparatif. 

Pendekatan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2018, h.36) adalah metode 

rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, 

dan pada dua atau lebih sampel yang berbeda. untuk penelitian ini ada dua sampel yaitu 

Televisi dan Monitor PC. 

Populasi didefiniskan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek, atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah di tetapkan oleh 

peneliti yang kemudian akan dipelajari dan ditarik kesimpulannya Sugiyono (2018, 

h.80). Populasi pada penelitian ini terdiri dari dua populasi, yaitu perangkat pengujian 

pada Televisi dan Monitor PC. Grounding yang digunakan adalah plat aluminium yang 

dihubungkan dengan ground bangunan kampus Politeknik Caltex Riau, Rumbai, 

Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

Sugiyono (2018, h.81) . Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kondisi perangkat pengujian saat perangkat penelitian dipasangkan grounding 

dan saat tanpa dipasangkan grounding di Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 

yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 116 Penelitian Tanpa Grounding dan Dengan Grounding 

 

Gambar 1 merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebuah plat 

aluminium sebagai ground plane dengan ukuran 1m x 1m. EUT diletakkan didepan plat 

dengan jarak 20 cm diatas sebuah meja kayu dengan tinggi 40cm, jarak dari EUT ke 

sebuah LISN yaitu 80cm, alat uji pengukuran yang digunakan adalah sebuah spectrum 

analizer. Pengukuran dilakukan diatas meja non-conductor dengan tinggi 80cm. 

Variabel menurut Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2018, h.38) adalah atribut atau 

obyek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Identifikasi variabel dalam 

penelitian ini digunakan untuk membantu dalam menentukan alat pengumpulan data 

dan teknis analisis data yang digunakan. Variable ini melibatkan variable tergantung 

dan variable bebas sebagai berikut. 

a. Variabel Tergantung: LISN, Spectrum Analizer, Plat Aluminium 

b. Variabel Bebas: Televisi dan Monitor PC 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono, (2018, h.38) adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk 
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menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi 

operasional variabelnya adalah sebagai berikut: 

1. Line Impedance Stabilization Network (LISN): berfungsi sebagai perangkat 

yang digunakan untuk melakukan dan memancarkan uji emisi frekuensi Televisi 

dan kerentanan, seperti yang ditentukan dalam berbagai standar uji 

Electromagnetic Compability (EMC). 

2. Spectrum Analizer: adalah perangkat yang digunakan untuk menggambarkan 

sinyal pada domain frekuensi. Sumbu horizontal merepresentasikan frekuensi 

dan sumbu vertical merepresentasikan Amplitudo sinyal. 

3. Plat Aluminium: berfungsi sebagai ground plane terhadap pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian. 

4. Televisi dan Monitor PC: Televisi dan Monitor PC digunakan sebagai 

Equipment Under Test (EUT) yang dihubungkan ke LISN untuk dilakukan 

proses pengujian conducted emission.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala yang digunakan 

sebagai acuan panjang-pendeknya suatu interval pada alat akur agar dapat menghasilkan 

data kuantitatif Sugiyono (2018, h.92). Penelitian ini menggunakan satu macam alat 

ukur yaitu Spectrum Analyzer. Alat ukur perangkat yang digunakan untuk 

menggambarkan sinyal pada domain frekuensi. Sumbu horizontal merepresentasikan 

frekuensi dan sumbu vertical merepresentasikan Amplitudo sinyal. 

Menurut Ghozali (2016, h.45), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas ini menggunakan korelasi pearson. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk menguji validitas peneliti dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai signifikan masing masing indicator. Apabila nilai 

signifikan dibawah 50 dBµV maka indicator penelitian dikatakan sebagai indicator yang 

valid. 
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Reliabilitas adalah suatu alat ukur yang mengacu pada kepercayaan dan konsistensi 

hasil ukur, yang mengandung makna mengenai seberapa tinggi kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2016, h.111). Uji reabilitas peneliti meggunakan pengujian nilai standar emisi, 

dimana apabila nilai standar emisi dibawah 50 dbµV maka dapat dikatakan sebagai 

variable reliabel.  

Setelah data terkumpul dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya, Pada penelitian 

ini, uji reabilitas akan diuji dan selanjutnya data akan dianalisis. Metode analisis data 

merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis dalam suatu 

penelitian. Analisis data menggunakan LISN dan Spectrum Analizer berdasarkan 

Televisi dan Monitor PC nantinya akan disesuaikan melalui pendekatan penelitian 

komparatif yang membanding dua kelompok ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengukuran disajikan dalam bentuk gambar untuk dapat melihat dengan 

jelas berbandingan ampitudo saat grounding dan saat tanpa grounding. Data yang 

disajikan adalah data saat televisi menyala dan saat televisi dalam keadaan mati (noise 

floor). 
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Gambar 117 Data Perbandingan Televisi Sebelum dan Sesudah dihubungkan Grounding 

LISN TEKBOX 

 

Gambar 2 merupakan perbandingan yang dihasilkan dari sebelum dan sesudah 

grounding dari Televisi dengan LISN TEKBOX. Efek dari grounding yang 

dihubungkan adalah sinyal emisi yang dihasilkan lebih konstan dibandingkan tanpa 

grounding. Efek grounding dapat terlihat dengan jelas pada frekuensi tinggi. Efek 

grounding dapat terlihat yaitu pada frekuensi 2 MHz – 4 MHz dimana emisi yang 

dihasilkan saat grounding lebih kecil dan lebih stabil daripada tanpa grounding. Nilai 

emisi paling tinggi yang terukur 38,2 dBuV saat tanpa diberi grounding dan nilai emisi 

tertinggi yang terukur saat diberi grounding adalah 33,7 dBuV 
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Gambar 3 Data Perbandingan Televisi Sebelum dan Sesudah dihubungkan Grounding 

LISN AMITEC 

 

Gambar 3 merupakan perbandingan saat tanpa grounding dan saat dihubungkan 

grounding pada perangkat. Dari data dapat dilihat bahwa pengaruh grounding sangat 

terlihat jelas dari frekuensi 15 MHz – 30 MHz amplitude terlihat stabil dari 150 MHz – 

30 MHz. Pada frekuensi awal amplitude saat tanpa grounding dan dipasang grounding 

sangat dapat dibedakan. Tetapi pada frekuensi 5 MHz – 10 MHz emisi saat grounding 

lebih besar terukur. Dari perbandingan kedua LISN dapat disimpulkan bahwa 

pemasangan grounding pada LISN Tekbox lebih baik dari pada LISN Amitec.  

 

Table 11 Perbandingan data angka LISN Tekbox dan LISN Amitec pada EUT Televisi 

Frekuensi 

(MHz) 

Amplitudo 

(dBuV) LISN 

AMITEC 

Amplitudo 

(dBuV) LISN 

TEKBOX 

Standar CISPR 13 

(dBuV) 

0,15-1,65 82,5 78,1 59 

1,65-3,15 33,3 30,8 46 

3,15-4,65 34,9 33,7 46 

4,65-6,15 32,3 31 50 
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6,15-7,65 33,5 30 50 

7,65-9,15 32,4 29,4 50 

9,15-

10,65 

31,1 29 50 

10,65-

12,15 

31,9 29,9 50 

12,15-

136,5 

31,7 28,2 50 

13,65-

15,15 

29,5 29,5 50 

15,15-

16,65 

31,3 30,1 50 

16,65-

18,15 

30 30,9 50 

18,15-

19,65 

29,6 30 50 

19,65-

21,15 

30,7 28,8 50 

21,15-

22,65 

32,4 32 50 

22,65-

24,15 

30,9 30,5 50 

24,15-

25,65 

31,1 31,1 50 

25,65-

27,15 

28,7 30,4 50 

27,15-

28,65 

32,4 29,1 50 

28,65-30 30,2 28,5 50 
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Tabel 1 merupakan data angka perbandingan emisi saat grounding pada LISN 

Tekbox dan LISN Amitec. yang terukur saat pengukuran conducted emission dengan 

menggunakan LISN Tekbox dan LISN Amitec pada EUT Televisi. Sistem grounding 

LISN Tekbox yang memiliki strap menghasilkan emisi lebih kecil dari pada LISN 

Amitec tanpa strap, karena strap dapat menurunkan nilai induksi pada perangkat LISN. 

Dari tabel terlihat perbedaan emisi yang cukup jelas pada kedua LISN dengan 

menggunakan EUT Televisi, emisi yang dihasilkan masih berada dibawah standar 

CISPR 13 yaitu 50 dBµV. 

 

Gambar 4 Data Pengujian Noise Floor Televisi Sebelum dan Sesudah dihubungkan 

Grounding LISN TEKBOX 

 

Gambar 4 merupakan data pengujian noise floor yang terukur di lokasi pengukuran 

conducted emission. Dari data dapat dilihat bahwa noise floor yang dihasilkan cukup 

besar. Nilai emisi yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ada EUT. 

amplitudo tertinggi noise floor masih lebih kecil daripada amplitude saat ada EUT, nilai 

tertinggi saat ada EUT adalah 38,2 dBuV pada frekuensi 3,58 MHz dan nilai tertinggi 
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noise floor adalah 33,1 dBuV pada frekuensi 1,34 MHz. Nilai emisi saat ada EUT 

berbeda 5,1 dBuV dari emisi noise floor yang terukur.  

 

 

Gambar 118 Data Pengujian Noise Floor Televisi Sebelum dan Sesudah dihubungkan 

Grounding LISN AMITEC 

 

Gambar 5 merupakan pengujian noise floor saat tanpa grounding dan saat 

terhubung grounding menggunakan LISN Amitec. Dari data dapat dilihat bahwa pada 

frekuensi rendah terdapat emisi yang tinggi pada kondisi terhubung grounding. 

Tingginya amplitude noise floor dapat disebabkan banyaknya factor, salah satunya 

dapat disebabkan karena alat pengujian yang kurang baik dan kabel connector yang 

terhubung dengan ground plane tidak dibautkan dengan sempurna sehingga 

mempengaruhi besarnya noise floor yang dihasilkan. Noise floor yang dihasilkan tidak 

jauh beda dengan saat ada EUT. Walaupun demikian amplitudo tertinggi noise floor 

masih lebih kecil daripada amplitude saat ada EUT, nilai tertinggi saat ada EUT adalah 

41,6 dBuV pada frekuensi 3,7 MHz dan nilai tertinggi noise floor adalah 33,4 dBuV 

pada frekuensi 20,2 MHz. Nilai emisi saat ada EUT berbeda 8,2 dBuV dari emisi noise 

floor yang terukur. 
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Gambar 119 Data Perbandingan monitor PC Sebelum dan Sesudah dihubungkan 

Grounding LISN Tekbox 

 

Gambar 6 merupakan data perbandingan pada monitor PC sebelum dan sesudah 

dihubungkan grounding dengan menggunakan LISN Tekbox. Kondisi grouding efektif 

dari frekuensi 20 MHz – 30 MHz karena lebih konstan daripada tanpa grounding. 

Perbedaan dapat dilihat jelas pada frekuensi 20 MHz – 25 MHz. Emisi tertinggi yang 

terukur saat tanpa grounding adalah 38,7 dBuV pada frekuensi 22,68 MHz, dan emisi 

tertinggi yang terukur saat grounding adalah 33,4 dBuV pada frekuensi 23,9 MHz. 

LISN dapat meredam emisi dengan baik pada frekuensi tinggi karena lebih terlihat 

konstan daripada frekuensi rendah. 
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Gambar 7 Data Perbandingan Monitor PC Sebelum dan Sesudah dihubungkan 

Grounding LISN AMITEC 

 

Gambar 7 merupakan perbandingan monitor PC saat tanpa grounding dan 

terhubung grounding. Dari data dapat dilihat pada frekuensi awal emisi yang terukur 

saat grounding lebih besar daripada tanpa grounding. pada frekuensi 10 MHz – 18 MHz 

terlihat emisi yang dihasilkan cukup besar. Hal tersebut dapat terjadi karena noise yang 

dihasilkan dari kabel yang terhubung dengan ground plane. Emisi tertinggi yang terukur 

saat grounding adalah 36,3 dBuV pada frekuensi 29,7 MHz, sedangkan emisi yang 

terukur saat tanpa grounding adalah 46,5 dBuV pada frekuensi 24,9 MHz. Pengaruh 

grounding dapat bekerja dengan baik pada frekuensi tinggi. emisi yang dihasilkan pada 

frekuensi tinggi lebih stabil daripada pada frekuensi rendah. 

 

Table 12 Perbandingan data angka LISN Tekbox dan LISN Amitec pada EUT Monitor 

PC 

Frekuensi 

(MHz) 

Amplitudo 

(dBuV) LISN 

AMITEC 

Amplitudo (dBuV) 

LISN TEKBOX 

Standar 

CISPR 13 

(dBuV) 
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0,15-

1,65 

81,3 78,4 59 

1,65-

3,15 

37,4 32,5 46 

3,15-

4,65 

38,3 33,8 46 

4,65-

6,15 

38,5 31,1 50 

6,15-

7,65 

38,7 30 50 

7,65-

9,15 

36,5 29,5 50 

9,15-

10,65 

33,5 32,7 50 

10,65-

12,15 

35,4 32,1 50 

12,15-

136,5 

38,7 32,9 50 

13,65-

15,15 

37,9 34,2 50 

15,15-

16,65 

39,1 35 50 

16,65-

18,15 

35,8 29,8 50 

18,15-

19,65 

33,9 30,7 50 

19,65-

21,15 

32,6 31,7 50 

21,15-

22,65 

34,4 31,2 50 
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22,65-

24,15 

34,9 33,4 50 

24,15-

25,65 

34,7 31,2 50 

25,65-

27,15 

35,3 29,1 50 

27,15-

28,65 

33,2 31,7 50 

28,65-30 36,3 32 50 

 

Tabel 2 merupakan data angka perbandingan emisi saat grounding pada LISN 

Tekbox dan LISN Amitec. yang terukur saat pengukuran conducted emission dengan 

menggunakan LISN Tekbox dan LISN Amitec pada EUT Monitor PC. Sistem 

grounding LISN Tekbox yang memiliki strap menghasilkan emisi lebih kecil dari pada 

LISN Amitec tanpa strap, karena strap dapat menurunkan nilai induksi pada perangkat 

LISN. Dari tabel terlihat perbedaan emisi yang cukup jelas pada kedua LISN dengan 

menggunakan EUT Televisi, emisi yang dihasilkan masih berada dibawah standar 

CISPR 13 yaitu 50 dBµV. 
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Gambar 8 Data Pengujian Noise Floor monitor PC Sebelum dan Sesudah dihubungkan 

Grounding LISN TEKBOX 

 

Gambar 8 merupakan data pengujian noise floor pada saat pengukuran conducted 

emission pada EUT monitor PC. Pada data dapat dilihat bahwa efek grounding cukup 

jelas terlihat karena lebih konstan daripada tanpa grounding, Pada penelitian ini noise 

floor yang dihasilkan cukup besar, noise floor yang dihasilkan tidak jauh beda dengan 

saat ada EUT. Walaupun demikian amplitudo tertinggi noise floor masih lebih kecil 

daripada amplitude saat ada EUT, nilai tertinggi saat ada EUT adalah 38,7 dBuV pada 

frekuensi 22,6 MHz dan nilai tertinggi noise floor adalah 32,4 dBuV pada frekuensi 

22,8 MHz. Nilai emisi tertinngi saat ada EUT berbeda 6,3 dBuV lebih besar dari emisi 

noise floor yang terukur. 
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Gambar 120 Data Pengujian Noise Floor monitor PC Sebelum dan Sesudah 

dihubungkan Grounding LISN AMITEC 

 

Gambar 9 merupakan data pengujian noise floor pada saat pengukuran conducted 

emission pada EUT monitor PC. Pada data dapat dilihat bahwa efek grounding cukup 

jelas terlihat karena lebih stabil daripada tanpa grounding, dibeberapa frekuensi masih 

terlihat emisi yang cukup tinggi pada data grounding. Tingginya amplitude noise floor 

dapat disebabkan banyaknya factor, salah satunya dapat disebabkan karena alat 

pengujian yang kurang baik dan kabel connector yang terhubung dengan ground plane 

tidak dibautkan dengan sempurna sehingga mempengaruhi besarnya noise floor yang 

dihasilkan. Karena pada dasarnya noise yang dihasilkan pada pengukuran conducted 

emission berasal dari kabel dan perangkat pengujian. Noise floor yang dihasilkan cukup 

besar, noise floor yang dihasilkan tidak jauh beda dengan saat ada EUT. Walaupun 

demikian amplitudo tertinggi noise floor masih lebih kecil daripada amplitude saat ada 

EUT, nilai tertinggi saat ada EUT adalah 46,5 dBuV pada frekuensi 24,9 MHz dan nilai 

tertinggi noise floor adalah 33,7 dBuV pada frekuensi 10,4 MHz. Nilai emisi saat ada 

EUT berbeda 12,8 dBuV lebih besar dari emisi noise floor yang terukur. 

 

SIMPULAN  
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Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil analisis, dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Pemasangan grounding mempengaruhi level tegangan karena emisi yang terukur 

saat grounding lebih kecil 4,5 dbuV dari pada tanpa grounding. 

2. LISN Tekbox menghasilkan emisi lebih kecil dari LISN Amitec karena nilai 

tegangan tertinggi yang terukur sebesar 38,7 dBuV, sedangkan LISN Amitec 

nilai tegangan tertinggi yang terukur sebesar 46,5 dBuV. 

3. Emisi saat grounding lebih baik 4,5 dBuV daripada tanpa grounding pada EUT 

Televisi LG dan pada EUT Monitor PC emisi saat grounding lebih baik 5,3 

dBuV daripada tanpa grounding. 

4. Sistem grounding LISN Tekbox yang memiliki strap menghasilkan emisi lebih 

kecil dari pada LISN Amitec tanpa strap, karena strap dapat menurunkan nilai 

induksi pada perangkat LISN. 
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Abstract  

Tin plants have various health benefits and high economic value, but these plants need 

attention in order to develop properly, so an IoT-based fig plant monitoring and control 

system is created. The system can find out the temperature, soil moisture, soil pH, and fruit 

color through sensors installed and forwarded to the owner's smartphone for monitoring the 

plants through the Blynk application, and can water automatically when the soil starts to 

dry and notify when the fruit is ripe. The system is also equipped with backup energy from 

a 6watt solar cell which from the test results is able to run the system with a load of +/- 17 

hours. Solar cells are used if there is a disturbance in the main energy. The components 

needed in building this system are a microcontroller, sensors, relays, water pumps, solar 

cells, and batteries. The test results of the DS18B20 temperature sensor have an accuracy of 

98.99%, the humidity sensor has an accuracy of 86.94% and the soil pH sensor has an 

accuracy of 98.22%. With this system, information on the condition of tin plants can be 

found through the Blynk application. The hope is that this tool can help plant owners to 

monitor their plants and can optimize plant growth with good care. 

 

Keywords: ESP32, smart farming.  
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Tanaman tin memiliki berbagai manfaat kesehatan dan bernilai ekonomis tinggi, tetapi 

tanaman ini perlu perhatian agar dapat berkembang dengan baik, maka itu dibuatlah sistem 

monitoring dan kontrol tanaman tin berbasis IoT. Sistem dapat mengetahui suhu, 

kelembapan tanah, ph tanah, serta warna buah melalui sensor yang dipasang dan diteruskan 

ke smartphone pemilik untuk monitoring tanaman nya melalui aplikasi Blynk, serta dapat 

menyiram otomatis apabila tanah mulai kering dan memberi notifikasi ketika buah telah 

matang. Sistem juga dilengkapi energi cadangan dari solar cell 6watt yang dari hasil 

pengujian mampu menjalankan sistem dengan beban selama +/- 17 jam. Solar cell 

digunakan jika terjadi gangguan pada energi utama. Komponen yang diperlukan dalam 

membangun sistem ini adalah mikrokontroller, sensor- sensor, relay, pompa air, solar cell, 

dan baterai. Hasil pengujian sensor suhu DS18B20 memiliki Akurasi 98.99%, sensor 

kelembapan memiliki akurasi 86.94% dan sensor pH tanah memiliki akurasi sebesar 

98.22%. Dengan adanya sistem ini, informasi kondisi tanaman tin dapat diketahui melalui 

aplikasi Blynk. Harapan nya dengan adanya alat ini dapat membantu pemilik tanaman 

untuk monitoring tanaman nya dan dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan 

perawatan yang baik. 

 

Kata Kunci: ESP32, smart farming. 

 

PENDAHULUAN 

Tin adalah tanaman bernilai ekonomis tinggi dan kaya manfaat yang berasal dari 

Asia Barat. Buahnya mengandung zat sejenis alkalin yang mampu menghilangkan 

keasaman pada tubuh. Zat- zat aktif yang terdapat dalam buah tin adalah sejenis zat- zat 

pembersih yang bisa dipakai untuk mengobati luka luar dengan cara melumurinya. 

Unsur yang terkandung dalam buah tin adalah karbohidrat, protein, dan minyak. Buah 

Tin juga mengandung yodium, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, belerang (fosfat), 

chlorin, malic acid dan nicotinic acid. Di samping itu buah tin juga mengandung kadar 

glukosa yang cukup tinggi. Selain buahnya, daun tanaman tin memiliki kandungan zat 

alkaloid dan saponin yang berguna sebagai obat beberapa penyakit diantaranya batu 

ginjal dan sebagai obat luar antikanker.(Refli, 2012). 

 Tidak semua jenis tanaman tin dapat berkembang di Indonesia.(Khasanah, 2016), 

diantaranya Green Yordan (GY), Purple Yordan (PY) dan Brown Turkey (BT) 
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(Rahmat, 2019) Tanaman tin memerlukan perawatan dan perhatian khusus agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik, diantaranya tanah harus gembur agar air tidak 

mengendap yang bisa mengancam akar tanaman membusuk. Menurut Informasi dari 

petani, tanah untuk tanaman juga harus lembab, jika tanah kering tumbuhnya akan 

kurang optimal. Selain itu, yang perlu diperhatikan ialah nutrisi yang cukup dengan pH 

5,5 – 8,0, suhu lingkungan yang ideal dengan kisaran 21-27C, serta penyinaran matahari 

yang cukup. Masa pemasakan buah tin tergolong lama, untuk mencapai masa buah dari 

awal ditanam memakan waktu 1-2 tahun dan masa panen 30-40 hari sejak kemunculan 

buah. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem monitoring dan 

kontrol tanaman tin berbasis IoT yang dapat mengontrol beberapa parameter 

diantaranya; suhu lingkungan, pH tanah, kelembapan tanah dan tingkat kematangan 

buah yang dapat dilihat dari aplikasi android. Pembacaan parameter adalah hasil 

pembacaan dari sensor yang diletakan pada tanaman kemudian diproses mikrokontroller 

dan ditampilkan pada android. Selain itu sistem juga bisa melakukan penyiraman 

otomatis ketika kondisi tanah mulai kering dan penyiraman manual, serta mengirimkan 

notifikasi apabila buah telah matang. 

METODE PENELITIAN 

Pengujian alat monitoring dan kontrol tanaman tin ini dilakukan dengan cara 

pengambilan data langsung di lapangan. Adapun beberapa parameter pengujian yang 

diamati yaitu; suhu, kelembapan tanah, pH tanah, dan kematangan buah yang dapat 

dimonitoring dari jarak jauh melalui aplikasi Blynk pada Smartphone. 

 

PERANCANGAN  

 

Gambar 1 merupakan perancangan hardware dari sistem monitoring dan kontrol 

tanaman tin berbasis IoT. 
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Gambar 121. Blok Diagram 

Mikrokontroller terhubung dengan sensor-sensor, relay, dan power. Power utama listrik 

PLN dengan adapter dan energi dari solar cell sebagai cadangan, solar cell terhubung 

dengan modul charger dan terhubung dengan baterai. Sensor-sensor diletakkan sesuai 

target pembacaan-nya;  

• Sensor warna dipasang setelah tanaman berbuah dengan jarak 0-3.5cm dari buah 

• Sensor ph ditancapkan ditanah 

• Sensor kelembapan ditancapkan ditanah 

• Sensor suhu diletakkan dekat dengan tanaman 

Penyiraman menggunakan air dari sumber penyimpanan air yang tersambung dari 

mikrokontroller, relay dan pompa air. 

Adapun flowchart cara kerja sistem seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 122 Flowchart sistem kerja 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat yang telah dirancang dapat bekerja 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengujian dilakukan dengan menguji fungsional 

alat dan unjuk kerja alat.  

Alat yang dirancang menggunakan mikrokontroller ESP32 yang sudah dilengkapi 

modul wifi terintegrasi didalamnya. Sumber daya alat ini menggunakan listrik 12v AC 

dan dilengkapi dengan panel surya yang dilengkapi dengan baterai kapasitas 12v  untuk 

tempat penyimpanan daya. Konsep switching ketika listrik mati, baterai otomatis 

menjadi sumber daya, baterai akan selalu mengisi apabila panel surya disinari matahari. 

Dapat dilihat pada Gambar 3, daya yang terukur dari panel surya sebesar 12v. Dari hasil 

pengujian juga alat dapat bertahan tanpa listrik PLN selama +/- 17 jam dengan kondisi 

penempatan alat diluar ruangan terkena sinar matahari. 

 

Gambar 123.  Pengukuran daya panel surya 

Adapun implementasi dari alat dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini. 
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Gambar 124 Wujud alat keseluruhan 

 

 Keterangan : 

1. Sensor warna 

2. Selang air bolong bolong melingkari bibir pot bagian dalam 

3. Sensor pH tanah 

4. Sensor suhu 

5. Sensor kelembapan 

6. Pompa air  

7. Solar cell 

8. Esp32 

 

Alat ini menggunakan Blynk sebagai media untuk memonitoring nya, dapat dilihat pada 

Gambar 5 dibawah ini merupakan tampilan Blynk. 
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Gambar 125. Tampilan Blynk 

Keterangan : 

1. Menampilkan derajat suhu 

2. Menampilkan nilai pH tanah 

3. Menampilkan kadar kelembapan tanah 

4. Menampilkan inisial warna 

5. Menampilkan status pompa air 

Sensor suhu yang digunakan adalah DS18B20, yang mampu membaca suhu dengan 

ketelitian 9 hingga 12-bit, rentang -55°C hingga 125°C dengan ketelitian (+/-0.5°C ). 

Pada pengujian, sensor suhu DS18B20 diletakkan pada batang tanaman tin/ digantung. 

Pengujian dilakukan dengan mengukur suhu pada waktu yang berbeda-beda, kemudian 

selanjutnya dibandingkan dengan pembanding parameter suhu berupa thermometer 

digital, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 6. Ketika suhu tidak normal (terlalu 

tinggi/ terlalu rendah) maka Blynk akan mengirim notifikasi bahwa suhu tidak normal 

ke smartphone pengguna. 
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Gambar 126. Grafik pengukuran suhu 

Sensor kelembapan yang digunakan adalah SEN0193. Capacitive Soil Moisture 

Sensor SEN0193 merupakan sensor kelembapan yang bersifat kapasitif sehingga 

kemungkinan terjadinya korosi pada material sensor sangat rendah. Pengujian sensor 

kelembapan tanah ini dengan menancapkan probe kedalam tanah kemudian 

dibandingkan hasil pengukuran nya dengan hasil pembacaan alat ukur pembanding 

parameter kelembapan berupa alat threeway meter. Hasil pengukuran nya seperti yang 

terlihat pada Gambar 7. Kelembapan tanah akan dijaga agar tidak berada dibawah 70%, 

jika kelembapan tanah <70% pompa air akan otomatis menyala untuk menyiram tanah 

dan akan mati ketika kelembapan sudah mencapai 70%.  
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Gambar 127. Grafik pengukuran kelembapan 

 

Sensor pH tanah merupakan sensor pendeteksi tingkat keasaman dan kebasaan 

pada tanah. Rentang skala sensor  pH ini 3,5 hingga 8. Pengujian pH tanah dilakukan 

dengan cara menancapkan sensor pH pada tanah, kemudian membandingkan nya 

dengan alat pembanding untuk parameter pH berupa  threeway meter. Hasil pengujian 

seperti pada Gambar 8. Ketika pH tanah <4 atau >8 Blynk akan mengirimkan notifikasi 

pH tidak normal kepada smartphone pengguna.  

 

Gambar 128. Grafik pengukuran pH 
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Pengujian warna dari buah tanaman tin ini menggunakan sensor warna TCS3200 

yang mampu mendeteksi warna dari objek yang ada dihadapan nya. Fokus pengukuran 

dari warna buah tin ialah merah dan hijau. Nilai dari warna R dan G nya dikalibrasi 

sehingga mampu membaca merah pada buah tin yang masak dan membaca hijau pada 

buah tin yang masih muda. Rentang nilai warna merah berada di 65-150, warna hijau di 

70-150. Dapat dilihat pada Gambar 9 merupakan buah yang diuji, pada sisi kanan warna 

merah dan sisi kiri warna hijau. Jika buah tin sudah masak (berwarna merah) maka 

Blynk akan mengirimkan notifikasi buah sudah masak kepada smartphone pengguna 

yang dapat dilihat pada Gambar 10.  

 

 

Gambar 129. Materi pengujian warna 
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Gambar 130. Notifikasi kematangan 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian yang berjudul sistem monitoring dan kontrol tanaman tin berbasis 

IoT ini dapat disimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan menunjukan hasil yang 

mendekati kondisi ideal dari tanaman tin pada daerah panas dan kering, yang mana suhu 

ideal pada daerah yang panas dan kering berkisar antara 32-37°C, sedangkan suhu 

tanaman tin yang terbaca oleh sensor sekitar 27,12-37,88. Kadar pH yang terbaca oleh 

sensor pH tanah pada tanaman tin yang diujikan berada pada rentang 5,41-6.97 juga 

mendekati pH ideal untuk daerah panas dan kering yang berada di 5,5-8,0. Serta 

kelembapan tanah yang baik untuk tanaman hidup berkisar 60-90% sudah sesuai dengan 

tanaman tin yang diujikan, yang mana kelembapan tanah pada tanaman tin dijaga agar 
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tidak berada dibawah 70% dengan adanya penyiraman otomatis jika kelembapan sudah 

dibawah 70%. Sedangkan untuk suhu dan pH tanah, akan ada notifikasi ketika nilainya 

tidak normal. Notifikasi ketika buah sudah matang Pengujian yang sudah dilakukan 

terhadap pembacaan sensor-sensor juga menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan 

penelitian ini sehingga sensor-sensor yang digunakan dapat membaca parameter nya 

masing masing dengan persentase error rata-rata dibawah 10%.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

Khasanah, N. (2016). KANDUNGAN BUAH-BUAHAN DALAM ALQUR’AN: 

BUAH TIN (Ficus carica L), ZAITUN (Olea europea L), DELIMA (Punica 

granatum L), ANGGUR (Vitis vinivera L), DAN KURMA (Phoenix dactylifera L) 

UNTUK KESEHATAN. Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA, 1(1), 5. 

https://doi.org/10.21580/phen.2011.1.1.442 

Rahmat, S. (2019). Pengaruh konsentrasi NAA dan BAP terhadap pertumbuhan induksi 

daun tanaman tin (Ficus carica L. Var Purple Jordan) secara invitru. UIN 

SUNAN GUNUNG DJATI. 

Refli, R. (2012). Potensi Ekstrak Daun Tin (Ficus carica L.) Sebagai Antioksidan Dan 

Aktivitas Hambatannya Terhadap Proliferasi Sel Kanker HeLa. Skripsi IPB, 2. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1027 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SECARA REALTIME PADA 

GANGGUAN DISTRIBUSI LISTRIK BERBASIS IOT  

 

Ibnu Alvien Al Hadid1), Mochammad Susantok, S.ST., M.T.2  

1Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265  

2Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265   

E-mail: ibnu17ms@mahasiswa.pcr.ac.id 

 

Abstract  

Modernization is very influential in society today, with this modern era everything 

is always related to technology. Apart from that, use of household and electrical 

appliances also follows the existing developments, as seen by the development of 

prepaid electric meters, which are all digital. From the description above, the 

author came up with an idea to create a realtime monitoring system. So that PLN 

officers can quickly detect any disturbances such as broken cables. The 

implementation of the YHDC SCT013 current sensor as an AC current reading and 

PZEM 004T as a voltage reading, and the use of the WiFi module available on the 

Esp32 as a sender for sending information to the user. Current sensor testing has an 

average error rate is 0.76% and a voltage sensor is 0.35%. Monitoring is doing 

from the internet via a server called Cayenne, so that monitoring of distribution 

network conditions can be done anywhere and anytime as long as it is connected to 

the internet network. The delay for sending data to the server is an average of 6 

seconds. Then, with this system, information about disturbances that cause power 

outages will reach the user in the form of SMS and Emails is an average is 6 

seconds. The procedure of this tool works is the Cayenne Server as a display for 

monitoring Current, Voltage, Watt and Cost. then SMS and Email as information if 

there is a power distribution disturbance. 

Keywords: Monitoring Server, Current Sensor YHDC SCT 013, Voltage Sensor 

PZEM 004T, Cayenne Server 
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Abstrak  

Modernisasi memang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat 

sekarang, dengan adanya era modern ini semuanya selalu berhubungan dengan 

teknologi. Tak lepas dari itu penggunaan peralatan rumah tangga dan listrik pun 

juga mengikuti sesuai dengan perkembangan yang ada, terlihat dengan adanya 

perkembangan pada alat meter listrik prabayar yang semuanya serba digital. Dari 

gambaran di atas, penulis menemukan ide untuk membuat alat sistem monitoring 

secara realtime jika adanya gangguan listrik. Supaya petugas PLN bisa dengan 

cepat mengetahui adanya gangguan seperti kabel putus. Implementasi sensor arus 

YHDC SCT013 sebagai pembacaan arus AC dan PZEM 004T sebagai pembacaan 

tegangan, serta pemanfaatan modul WiFi yang tersedia pada Esp32 sebagai media  

pengirim  informasi kepada user. Pengujian sensor arus memiliki tingkat error rata-

rata dengan alat pembanding sebesar 0,76 % dan sensor tegangan sebesar 0,35 %. 

Monitoring dilakukan via internet melalui server yang bernama Cayenne, sehingga 

pemantauan terhadap kondisi jaringan distribusi dapat dilakukan dimana dan kapan 

saja selama terhubung ke jaringan internet. Delay pangiriman data ke server yaitu 

rata-rata 6 detik. Kemudian dengan adanya sistem ini informasi gangguan yang 

menyebabkan listrik padam akan sampai ke user dalam bentuk SMS dan Email 

dalam waktu rata-rata 8 detik. Cara kerja alat ini adalah Cayenne Server sebagai 

display untuk memonitoring Arus, Tegangan, Watt dan Biaya. kemudian SMS dan 

Email sebagai bentuk informasi jika adanya gangguan distribusi listrik 

Kata Kunci: monitoring, sensor YHDC SCT013, sensor tegangan PZEM 004T, 

Cayenne Server 
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PENDAHULUAN 

Jaringan distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat 

dengan pelanggan. Tenaga listrik disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi. Dalam 

operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya pemadaman listrik. Gangguan yang terjadi pada saluran distribusi terdiri dari 

gangguan internal (gangguan yang datang dari perangkat) dan gangguan eksternal (gangguan 

yang datang dari luar perangkat). Gangguan tersebut adalah penyebab utama yang 

mengakibatkan listrik padam diluar jadwal pemadaman terencana oleh pihak penyalur jasa 

energi listrik. Bisa dibayangkan jika pemadaman listrik tidak dapat diatasi dengan cepat 

sehingga akan menimbulkan kerugian baik pada pelanggan rumah tangga maupun indsutri 

kecil dan menengah. 

Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Yuda Trio Hamzah S.Tr.t salah satu 

mahasiswa Politeknik Caltex Riau angkatan 2015 yang berjudul “Sistem Monitoring 

Gangguan Distribusi Listrik Berbasis IoT”. Permasalahan pada penelitian adalah demi 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pendistribusian dan pemulihan gangguan listrik. 

Solusi yang ditawarkan yaitu pengaplikasian teknologi berupa sensor sebagai sistem 

pendeteksi gangguan pada jaringan distribusi listrik dapat digunakan untuk membantu serta 

meningkatkan kualitas dari sistem pendistribusian energi listrik. Monitoring dilakukan via 

internet melalui website, sehingga pemantauan terhadap kondisi jaringan distribusi dapat 

dilakukan dimana dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kekurangan yang akan di perbaiki 

pada penelitian ini di antaranya mempermudah mengetahui gangguan dengan cepat yaitu jika 

lampu padam di luar penjadwalan maka dengan cepat operator akan mendapatkan 

pemberitahuan berupa SMS dan Email bahwa adanya gangguan pada distribusi. Kemudian 

memperkecil tingkat error pada sensor arus dan sensor tegangan secara otomatis. Ketika sistem 

pendeteksi gangguan distribusi listrik dalam keadaan ON, sensor arus YHDC SCT013 dan 

sensor tegangan aktif. Sensor arus akan mengetahui nilai arus yang ada pada masing-masing 

fasa. Sistem akan mendeteksi adanya gangguan yang mengakibatkan listrik menjadi padam 
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dengan mengetahui besarnya tegangan dan arus yang dikeluarkan oleh sensor. Apabila kondisi 

pertama sensor mendeteksi bahwa jaringan listrik dalam keadaan normal maka sistem akan 

membaca nilai arus dan tegangan pada jaringan trafo distribusi, Apabila tegangan tidak sama 

dengan nol dan nilai arus tidak berkurang dari arus normal pada masing-masing fasa maka 

sistem akan terus mengulang pembacaan dari sensor untuk mengetahui secara terus menerus 

keadaan dari jaringan pada trafo distribusi, Apabila terjadi gangguan yang menyebabkan 

tegangan sama dengan nol atau arus berkurang dari arus normal pada masing masing fasa 

maka operator akan mendapatkan informasi berupa SMS dan Email bahwa adanya gangguan. 

Semua data akan diproses. Data yang dikirimkan oleh sensor kemudian diproses oleh ESP32 

dan d kirim lewat Wifi pada ESP32, lalu di kirim lewat internet ke cloud lalu di kirim ke 

server. Data yang didapat akan disimpan pada server sebagai data recorder jadwal pemadaman 

atau gangguan pada jaringan. Data tersebut akan menjadi acuan ketika kantor pusat pelayanan 

distribusi listrik melakukan kegiatan inspeksi jaringan, sehingga pihak penyedia jasa energi 

listrik mengetahui akan kondisi dari jaringannya yang sering mengalami gangguan listrik. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu memonitoring gangguan pada distribusi listrik PLN 

secara realtime menggunakan Cayenne Server dan diharapkan mampu memberikan dampak 

positif kepada petugas PLN. Dengan terselesaikannya alat ini di harapkan petugas PLN dapat 

mengetahui adanya gangguan listrik dengan cepat dan bisa segera di atasi. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

14. Berapa persentase (%) error sensor  arus yang terbaca di Cayenne Server? 

15. Berapa persentase (%) error sensor  tegangan yang terbaca di Cayenne Server? 

16. Bagaimana informasi masuk ke operator ketika aliran listrik terputus? 

17. Bagaimana modul mengirim data ke semua yang terhubung internet?  

18. Berapa lama informasi listrik padam sampai ke user? 

Tujuan:  
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Tujuan dari penelitian ini adalah memonitoring gangguan pada distribusi listrik PLN secara 

realtime menggunakan Cayenne server. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan studi literatur berupa buku referensi, artikel, serta jurnal-jurnal 

yang mendukung dalam teori dasar yang terkait dengan penggunaan sensor arus 

YHDC SCT013, sensor tegangan, dan Cayenne server 

2. Konsultasi dan diskusi 

Tahap ini dilakukan dengan dosen pembimbing dan teman-teman yang memiliki 

topik penelitian mengenai Internet of things 

 

3. Pengujian dan Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengujian sensor arus dan tegangan kemudian dibandingkan 

dengan alat ukur multimeter serta pengujian keseluruhan dengan menggunakan 

exstension dan hasil yang diperoleh kemudian dianalisa dan dituangkan dalam 

bentuk laporan. 

 

4. Analisis dan Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah, dalam hal 

ini penulisan penelitian yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Politeknik 

Caltex Riau. 

 

Pada gambar 1 ketika sistem pendeteksi gangguan distribusi listrik dalam keadaan ON, 

maka sensor arus YHDC SCT013 dan sensor tegangan PZEM 004T akan aktif dengan 

sendirinya. Sensor arus akan mengetahui nilai arus yang ada pada masing-masing fasa. Sistem 

akan mendeteksi adanya gangguan yang mengakibatkan listrik menjadi padam dengan 

mengetahui besarnya tegangan dan arus yang dikeluarkan oleh sensor. Keluaran dari sensor arus 
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ialah rangkaian pengkondisian sinyal yang berfungsi untuk mempersiapkan informasi sensor 

menuju Esp32 sesuai dengan masukan Esp32 itu sendiri. Apabila kondisi pertama sensor 

mendeteksi bahwa jaringan listrik dalam keadaan normal maka sistem akan membaca nilai arus 

dan tegangan pada jaringan trafo distribusi. Apabila tegangan tidak sama dengan nol dan nilai 

arus tidak berkurang dari arus normal pada masing-masing fasa maka sistem akan terus 

mengulang pembacaan dari sensor untuk mengetahui secara terus menerus keadaan dari jaringan 

pada trafo distribusi. Apabila terjadi gangguan yang menyebabkan tegangan sama dengan nol 

atau arus berkurang dari arus normal pada masing-masing fasa maka operator akan 

mendapatkan informasi berupa SMS dan Email bahwa adanya gangguan. 

 

Gambar 1. Blok diagram perencanaan 

 

Untuk data yang dikirimkan oleh sensor kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirim lewat 

connection WiFi, kemudian sebelum ke server data akan di kirim lewat internet ke cloud 

kemudian dikirimkan ke server. Server tersebut adalah Cayenne Server. kemudian data yang 

didapat tadi akan disimpan pada server tersebut sebagai data recorder jadwal pemadaman atau 

gangguan pada jaringan. Data tersebut akan menjadi acuan ketika kantor pusat pelayanan 
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distribusi listrik melakukan kegiatan inspeksi jaringan, sehingga pihak penyedia jasa energi 

listrik mengetahui akan kondisi dari jaringannya yang sering mengalami gangguan listrik 

 

Gambar 2. Flowchart sistem pendeteksi arus dan tegangan 

 

Gambar 2 merupakan flowchart sistem pendeteksi gangguan distribusi listrik. Sensor 

mendeteksi tegangan dan arus pada jaringan trafo distribusi. Apabila kondisi pertama sensor 

mendeteksi bahwa jaringan listrik dalam keadaan normal maka sistem akan membaca nilai arus 

dan tegangan pada jaringan trafo distribusi yang selanjutnya dikirim ke server. Apabila tegangan 

tidak sama dengan nol dan nilai arus tidak berkurang dari arus normal pada masing-masing fasa 
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maka sistem akan terus mengulang pembacaan dari sensor untuk mengetahui secara terus 

menerus keadaan dari jaringan pada trafo distribusi. Apabila terjadi gangguan yang 

menyebabkan tegangan sama dengan nol atau arus berkurang dari arus normal pada masing-

masing fasa maka operator akan menerima SMS dan Email bahwa adanya gangguan. Semua 

informasi dari setiap perubahan kondisi pada jaringan trafo distribusi akan ditampilkan pada 

server melalui jaringan internet secara realtime. 

             

(a) Sensor tegangan PZEM 004T             (b) Sensor arus SCT 013 
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(c) Esp32 

 

Gambar 3. Komponen hardware sistem monitoring gangguan distribusi listrik  

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian monitoring dilakukan menggunakan Cayenne Server. Pengujian ke cloud 

Cayenne merupakan monitor kendali jarak jauh dengan tujuan mengetahui nilai tegangan serta 

arus dari setiap fasa. Pengiriman ke cloud Cayenne dibantu oleh modul ESP32 melalui WiFi 

yang mengirimkan data keperangkat monitor, dan kemudian user akan memantau kondisi listrik 

secara realtime.  

Table 1. Pengujian tingkat akurasi sensor arus YHDC SCT 013 
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no jenis beban 

media pengujian 
Daya 

pada 

multi  

(P=V x I) 

Daya 

pada 

sensor 

(P=V x 

I) 

Error 

Pengukuran 

arus 

Multi 

meter 

Digital 

(Ampere) 

Sensor 

Arus 

SCT-013 

(Ampere) 

1 Setrika 300 W 1.2 1.28 264 281,6 0,66% 

2 Magic com 300 W 1.1 1.19 242 261,8 0,72% 

3 Pan Elektrik 400W 1.4 1.56 308 343,2 1,14% 

4 Dispenser 350 W 1.2 1.26 264 277,2 0,50% 

 

Untuk pan elektrik 400 Watt di peroleh error pengukuran sebesar 1,14%, sedangkan 

untuk setrika 300 Watt di peroleh error pengukuran sebesar 0,66%. Jadi semakin besar beban 

yang di gunakan maka semakin besar pula errornya. 

 

Table 2. Pengujian tingkat akurasi sensor tegangan PZEM 004 T 

no waktu pengukuran 

media pengujian 
Error 

Pengukuran Multimeter Digital 

(Volt) 

Sensor tegangan PZEM-

004t (Volt) 

1 06.00 223 224,3 0,58% 

2 07.00 220 222,5 0,11% 

3 08.00 221 222,5 0,67% 

4 09.00 225 226,2 0,53% 

5 10.00 218 220,5 0,11% 

6 11.00 222 224,7 0,12% 

7 12.00 226 229,2 0,14% 
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8 13.00 225 227,1 0,90% 

9 14.00 226 226,7 0,03% 

10 15.00 221 223,9 0,31% 

11 16.00 223 224,8 0,80% 

12 17.00 224 225,6 0,71% 

13 18.00 224 224,8 0,35% 

14 19.00 222 224,6 0,11% 

15 20.00 230 231,3 0,06% 

16 21.00 225 226,8 0,08% 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan server ketika belum ada data masuk 
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Gambar 5. Tampilan ketika sensor arus di pasang pada fasa R 

Gambar 5 merupakan tampilan Ketika sensor arus pada fasa R di pasang dengan beban 

cas laptop sebesar 135 Watt + cas Hp 10 Watt. Jadi total Watt yaitu sebesar 145 Watt. Daya 

yang terbaca pada server yaitu 151.04 Watt dan Kwh yang terbaca pada server yaitu 0.151 kwh. 

Untuk listrik pada rumah per kwh yaitu sebesar Rp. 1.444 / Kwh, jadi Biaya per jam nya yaitu 

0,151 x 1.444 = Rp. 218,044 per jam. Pada server biaya yang di dapatkan sebesar 218,11, 

artinya nilai yang telah di kalibrasi telah sesuai jika di bandingkan secara teori. 
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Gambar 6. Tampilan server ketika adanya gangguan ( listrik mati ) 

Dari gambar 6 tersebut yang mana nilai tegangan kurang dari arus normal atau sama 

dengan nol dan nilai arus juga kurang dari arus normal menandakan adanya gangguan yang 

menyebabkan lampu padam di luar jadwal. Maka operator akan mendapatkan informasi berupa 

SMS dan Email pada smartphone mereka. 
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Gambar 7. Tampilan notifikasi Email ketika listrik mati 

 
Gambar 8. Tampilan notifikasi SMS ketika listrik mati 

 Email dan SMS yang masuk memerlukan waktu rata-rata 8 detik untuk terkirim ke 

operator. Dengan adanya informasi seperti ini pihak PLN mampu melakukan tindakan dengan 

cepat bahwa adanya gangguan yang terjadi pada distribusi listrik yang mana gangguan tersebut 

terjadi pada saat di luar jadwal pemadaman yang terjadwal. 

Table 3. Pengujian delay ketika data di kirim ke server dan delay notifikasi gangguan dalam 

bentuk SMS dan Email 
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NO 

waktu 

pengukuran( 

WIB ) 

Delay data 

mengirim ke 

server ( detik) 

Delay 

notifikasi 

gangguan ( 

detik ) 

1 06.00 5 7 

2 07.00 7 9 

3 08.00 6 5 

4 09.00 7 8 

5 10.00 6 4 

6 11.00 6 5 

7 12.00 9 8 

8 13.00 7 4 

9 14.00 5 9 

10 15.00 7 11 

11 16.00 6 7 

12 17.00 5 6 

13 18.00 5 9 

14 19.00 6 9 

15 20.00 4 6 

16 21.00 4 7 

 

Dari data pada tabel 3 di atas di dapatkan rata-rata dari delay pengiriman data ke server 

yaitu sebesar 6 detik sedangkan untuk rata-rata delay ke notifikasi jika adanya gangguan yang d 

kirim lewat  SMS dan Email yaitu 8 detik. 
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Waktu yang di perlukan oleh server untuk mengirim informasi ke operator ketika 

gangguan terjadi yaitu rata-rata 8 detik. Maka dengan waktu yang cepat pihak PLN mampu 

mengatasi gangguan tersebut. Kemudian ketika masalah gangguan telah di atasi maka waktu 

yang di perlukan untuk mengirim data ke server lagi yaitu rata-rata selama 6 detik dan pihak 

PLN pun dapat memonitoring kembali arus dan tegangan serta watt pada distribusi listrik 

tersebut secara realtime. 

 Cayenne server yang di gunakan untuk memantau atau memonitoring nilai arus dan 

tegangan secara realtime ini berjalan dengan baik. Untuk mengakses server cayenne ini yaitu 

dengan cara log in menggunakan email dan memerlukan internet supaya data arus dan tegangan 

yang masuk bisa di pantau secara realtime. Data yang masuk bisa di simpan pada server cayenne 

tersebut selama satu tahun. Data yang masuk tersebut juga bisa d download pada server tersebut. 
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Gambar 9. Flowchart cara kerja alat 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul rancang bangun sistem monitoring secara realtime pada 

gangguan distribusi listrik berbasis IoT dapat disimpulkan bahwa nilai persentase error rata-rata 

sensor arus YHDC SCT 013 yaitu sebesar 0.76 % dan nilai persentase error sensor tegangan 

PZEM 004 T yaitu sebesar 0.35 %. Kemudian delay rata - rata dari data terkirim ke server yaitu 

selama 6 detik  dan untuk delay untuk notifikasi terkirim ke operator yaitu rata – rata 8 detik. 

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memberikan 

beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah untuk 

mendapatkan tingkat pembacaan arus yang persisi dan stabil, diperlukan jenis sensor arus yang 

lebih baik hingga sensitifitas pembacaan arusnya bisa mengurangi tingkat error dari pembacaan 

arus. Dan juga untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan WEB yang dirancang sendiri.  
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Abstract 

 

 Dahlander motor is a 3-phase induction motor which has two speeds. The 

difference in speed on the Dahlander motor is obtained by the principle of changing the 

number of poles on the stator of the motor. In this research the design and manufacture 

of a PLC-based 2-speed Dahlder motor circuit learning module. To meet these needs, 

the control system used to control the dahlander motor in this learning module uses PLC 

TM221 as a data processor and controller. Measurements using a tachometer to measure 

the speed of the Dahlander motor. The way this design works refers to the Supervisory 

Control And Data Acquisition (SCADA) system. Based on the results of the tests 

carried out, the Dahlander motor can rotate in the desired direction. This is because the 

Dahlander motor control system is carried out sequentially. Besides, this design is 

equipped with a control system using the Wonderware Intouch application to make it 

easier to control the Dahlander motor automatically. With the design and manufacture 

of a PLC-based 2-speed Dahlander motor circuit learning module, it is hoped that it can 

help Caltex Riau Polytechnic students, especially for students of the Electrical 

Engineering Study Program in understanding the working principles of the dahlander 

motor automatically. 
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Keywords: Dahlander Motor, PLC Schneider M221, Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA), Wonderware InTouch, Electrical Engineering Study 

Program 

 

Abstrak  

 

Motor dahlander adalah motor induksi 3 fasa yang memiliki dua kecepatan. 

perbedaan kecepatan pada motor dahlander di dapat dengan prinsip perubahan jumlah 

kutub pada stator motor tersebut. Pada penelitian ini perancangan dan pembuatan modul 

belajar rangkaian motor dahlander 2 kecepatan berbasis PLC. Untuk memenuhi 

keperluan tersebut, sistem kontrol yang digunakan untuk mengontrol motor dahlander 

pada modul belajar ini menggunakan PLC TM221 sebagai pengolah data dan kontroler. 

Pengukuran menggunakan tachometer sebagai pengukur kecepatan motor dahlander. 

Cara kerja perancangan ini mengacu pada sistem Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, motor dahlander 

dapat berputar sesuai dengan arah yang diinginkan. Hal ini dikarenakan sistem 

pengontrolan motor dahlander dilakukan secara berurutan. Disamping itu perancangan 

ini dilengkapi dengan sistem kontrol menggunakan aplikasi wonderware intouch untuk 

mempermudah pengotrolan motor dahlander secara otomatis. Dengan adanya 

perancangan dan pembuatan modul belajar rangkaian motor dahlander 2 kecepatan 

berbasis PLC diharapkan dapat membantu mahasiswa Politeknik Caltex Riau Terkhusus 

untuk mahasiswa Program Studi Teknik Listrik dalam memahami prinsip kerja dari 

motor dahlander secara otomatis. 

 

Kata kunci: Motor Dahlander, PLC Schneider M221, Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA), InTouch, Program Studi Teknik Listrik Wonderware  

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan industri di negara kita mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

baik pada perindustrian besar maupun kecil. Sejalan dengan perkembangan tersebut 

kebutuhan akan peralatan produksi yang tepat sangat diperlukan agar dapat 

meningkatkan effisiensi waktu dan biaya. Sebagaian besar dari peralatan industri 
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menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak utama, salah satunya adalah motor 

listrik. Motor induksi adalah motor yang paling banyak digunakan saat ini, karena 

memiliki konstruksi yang sederhana, relative murah, lebih ringan dan memiliki efisiensi 

yang tinggi serta mudah dalam pemeliharaanya dibandingkan motor DC (Noorly 

Evalina, 2018). 

Motor dahlander merupakan motor listrik induksi 3 fasa dengan dua kecepatan. 

Perbedaan kecepatan ini didapat dengan prinsip perubahan jumlah kutub pada stator 

motor tersebut. Pada motor Dahlander kecepatan tinggi terjadi pada hubungan bintang 

(YY) dan untuk kecepatan rendah terjadi pada hubungan delta (Abu Akhdan, 2016). 

 Dengan demikian penulis berupaya merancang sebuah modul belajar rangkaian 

motor dahlander 2 kecepatan dimana sistem kontrol rangkaian motor dahlander tersebut 

berbasis PLC, bukan sistem kontrol yang dilakukan secara manual untuk mengubah arah 

dan kecepatan motor tersebut. Namun pada perancangan ini PLC TM221 mengadaptasi 

sistem kerja dari pengontrolan motor dahlander yang dilakukan secara manual dengan 

cara menerapkan sistem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) berbasis 

PLC dengan bantuan apikasi wonderware intouch. sehingga untuk mengontrol motor 

dahlander dapat dilakukan secara otomatis melalui PC. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem kontrol 

berbasis Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) motor dahlander 

menggunakan PLC agar mempermudah proses pengendalian dari motor dahlander, 

menerapkan penggunaan software Wonderware InTouch untuk mempermudah 

pengontrolan motor dahlander secara otomatis, memvisualisasikan rangkaian dahlander 

dalam bentuk modul belajar agar memberi pengetahuan terhadap sistem kerja dari motor 

dahlander 
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METODE PENELITIAN 

Perancangan dan pembuatan modul belajar rangkaian motor dahlander 2 

kecepatan berbasis PLC terdiri dari diagram daya dan diagram kontrol untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Adapun blok diagram 

secara keseluruhan pada perancangan ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Block Diagram Sistem 

Diagram daya 

Rangkaian daya adalah rangkaian utama yang menghubungkan beban dengan 

sumber tegangan secara langsung. Rangkain daya berisi kontak-kontak utama yang 

bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan rangkaian kontrol yang 

telah dibuat. 

.  
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                                   Gambar 2. Diagram Daya 

Pada gambar 2. merupakan diagram daya motor dahlander. Ketika kita ingin 

menjalankan motor dahlander dengan kecepatan yang lambat dan arah putar kekanan 

maka kita harus mengaktifkan Kontaktor 5 (K5). Ketika kontaktor 2 (K2) aktif maka 

motor akan berputar dengan kecepatan rendah dan arah putaran kekiri. Dalam kondisi 

ini kumparan pada motor dahlander menjadi hubungan delta. 

Untuk mengoperasikan motor dahlander dengan kecepatan tinggi dan arah putar 

kekanan maka yang harus aktif adalah kontaktor 1 (K1) dan kontaktor 3 (K3) secara 

bersamaan. Ketika kontaktor 4 (K4) dan kontaktor 3 (K3) aktif maka motor akan 

berputar dengan kecepatan tinggi dengan arah putaran kekiri. Dalam kondisi ini 

kumparan motor dahlander terhubung bintang-bintang (Y-Y). 

Diagram Kontrol 
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Pada diagram kontrol dibawah ini berfungsi untuk pengontrolan rangkaian kerja 

dari sebuah rangkaian daya. Peralatan dari rangkaian kontrol adalah peralatan yang 

berhubungan secara langsung dengan beban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Kontrol Motor Dahlander 
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Cara kerja dari rangkaian kontrol diatas adalah: 

a) Putaran kekanan dengan kecepatan rendah: 

Ketika tombol PB1 ditekan maka kontaktor K5 akan bekerja. Pengunci dari K5 akan 

menutup sehingga walaupun PB1 dilepas, K5 akan tetap bekerja. Motor akan 

bekerja pada kecepatan rendah. 

b) Putaran kekanan dengan kecepatan tinggi: 

Ketika tombol PB2 ditekan maka kontaktor K5 akan berhenti bekerja, karena aliran 

arus terputus saat kontak NC dari PB2 yang mengalir ke K5 terputus. Sedangkan 

NO dari PB2 akan menutup sehingga aliran arus akan menuju ke K1 dan K3. 

Kontak bantu NO (Pengunci) dari kedua kontaktor ini akan bekerja sehingga 

walaupun tombol PB2 dilepas, K1 dan K3 akan tetap bekerja. Motor bekerja pada 

kecepatan tinggi dengan arah putar kekanan. 

c) Kondisi normal : 

Setelah motor berputar di kecepatan rendah dan tinggi dengan arah putaran kekanan, 

motor kembali didiamkan dengan menekan tombol stop dengan tujuan untuk 

mengubah arah putaran dan kecepatan motor. 

d) Putaran kekiri dengan kecepatan rendah 

Ketika tombol PB3 ditekan maka kontaktor K1 dan k3 akan berhenti. Karena aliran 

arus yang mengalir ke K1 dan k3 akan terputus saat penekanan tombol stop. 

Sedangkan NO dari PB3 akan menutup sehingga aliran arus akan menuju ke K2. 

Kontak bantu NO (pengunci) dari kedua kontaktor ini akan bekerja sehingga 

walaupun tombol PB4 dilepas, K2 akan tetap bekerja, motor bekerja pada 

kecepatan rendah dengan arah putar kekiri. 

e) Putaran kekiri dengan kecepatan tinggi: 

Ketika PB4 ditekan maka kontaktor K2 akan berhenti bekerja. Karena kontak NC dari 
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PB4 membuka, sehingga tidak ada aliran arus ke K2. Saat itu kontak (NO) 

pengunci dari K4 akan menutup sehingga walaupun PB4 dilepas, K4 dan K3 akan 

tetap bekerja. Pada kondisi ini motor bekerja pada kecepatan tinggi dengan arah 

putar kekiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Realisasi Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Realisasi perancangan 

 Pada gambar diatas merupakan hasil realisasi perancangan dan pembuatan 

modul belajar rangkaian motor dahlander 2 kecepatan berbasis PLC. Dimana terdapat 

PC sebagai pengontrol motor dahlander yang dilakukan secara otomatis menggunakan 
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sistem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) antara PLC TM221 

dengan aplikasi wonderware intouch. 

Pengujian Motor Dahlander 

Tabel 1. Pengujian Motor Dahlander 

 

Putaran 

 

Kondisi Kontaktor  

RPM K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

 

K5 

Forward 

Low Speed 

0 0 0 0 1 746 

Forward 

High Speed 

1 0 1 0 0 1501 

Reverse 

Low Speed 

0 1 0 0 0 744 

Reverse 

Low Speed 

0 0 1 1 0 1503 

 

 Berdasarkan hasil pengujian dari motor dahlander menggunakan sistem kontrol 

berbasis Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) yang bertujuan untuk 

menguji tingkat keberhasilan dari motor dahlander yang telah dirancang. Dimana untuk 

pengujian pertama adalah untuk putaran rendah dengan arah putaran kekanan (Forward 

Low Speed), Kondisi dari kontaktor untuk kontrol motor dahlander yang aktif adalah K5 

yang menunjukkan kecepatan motor dahlander adalah 746 rpm. Pada kondisi putaran 

cepat dengan arah putar kekanan (Forward High Speed) kontrol dari motor adalah K1 

dan K3 yang menunjukkan kecepatan dari motor dahlander adalah 1501 rpm. Untuk 
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kecepatan rendah dengan arah putar kekiri (Reverse Low Speed) kontrol dari motor 

dahlander adalah K2 dengan kondisi motor dahlander memiliki kecepatan 744 rpm. 

Sedangkan untuk kondisi yang terakhir adalah putaran kekiri dengan kecepatan tinggi 

(Reverse High Speed) dengan sistem kontrol pada K4 dan K3 dengan kecepatan 1503 

rpm. Hasil pengontrolan dari motor dahlander dilakukan secara struktur jika 

mengaktifkan PB1 dan PB2 untuk kontrol motor dahlander dengan arah kekanan maka 

PB3 dan PB4 pada tampilan wonderware intocuh akan disembunyikan, begitupun 

sebaliknya. 

 Untuk kecepatan dari motor dahlander dapat ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Ns = 60.f 

                     P 

Dimana: 

Ns : Kecepatan Sinkron Motor (rpm) 

f : Frekuensi 

P : Jumlah Pasang Kutup 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan implementasi berdasarkan perancangan dan setelah 

dilakukannya pengujian, didapatkan kesimpulan yaitu: 
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1. Sistem kontrol berbasis Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 

motor dahlander menggunakan PLC dapat dikontrol melalui wonderware 

intouch. 

2. Kondisi putaran dan arah motor dahlander dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan kerja pada wonderware intocuh. 

3. Dengan membandingkan kondisi awal motor sebelum dan sesudah dikontrol 

secara otomatis menggunakan PLC, hasil kecepatan yang dihasilkan adalah 

sama sehingga perancangan dapat bekerja dengan optimal dalam mengontrol 

motor dahlander. 
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Abstract  

 

 This research aim to know how the effeciencies of Dye sensitized solar cell Copper doping used 

extract dragon fruit rind as a dye for a light absorbs. This research using physics and chemist during the 

sintesis process. The method used is Liquid Phase Deposit (LPD) for the synthesis of basic materials, 

resulting in a ZnO:Cu Semiconductor which is then deposited on a conductive glass using the doctor 

blade method and then soaked in dragon fruit peel extract. The next step is to measure the voltage and 

electric current so that the efficiency of the solar cell can be obtained. The addition of copper doping in 

this study can increase the efficiency of DSSC as measured by using sunlight and lamps. Using Sunlight 

gets at 0% efficiency the efficiency is 0.27%, while at 11% doping conditions it increases to 0.67% as 

well as the lighting, and using the lamps at night get 0.03% for concentration 0% and 0.07% for 11% 

concentration  

Keywords: DSSC, ZnO:Cu Semikonductor, Doping, Current, Voltage 

 

 

Abstrak  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efisiensi Sel Surya dengan adanya 

penambahan doping Tembaga (Cu) dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga yang berperan sebagai 

dye atau sebagai adsorbsi cahaya. Penelitian ini tentu dilakukan dengan proses fisika dan kimia. Adapun 

metode yang digunakan yaitu Liquid Phase Depositon (LPD) untuk pembuatan bahan dasar, sehingga  

dihasilkan Semikonduktor ZnO doping Tembaga yang kemudian dideposisikan pada suatu kaca konduktif  
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menggunakan metode doctor blade kemudian di rendam pada ekstrak kulit buah naga, selanjutnya 

dilakukan pengukuran tegangan dan arus listrik agar dapat diperoleh hasil efisiensi sel surya. penambahan 

doping tembaga pada penelitian ini dapat meningkatkan nilai efisiensi DSSC yang diukur dengan 

menggunakan cahaya matahari dan lampu, pada kondisi 0% efisiensi sebesar 0.27%, sementara pada 

kondisi doping 11% meningkat menjadi 0.67% demikian pula dengan pemberian cahaya lampu.   

Kata Kunci: DSSC, Semikonduktor ZnO:Cu, Doping, Arus, Tegangan  

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi di Indonesia sangat signifikan seiring dengan perkembangan 

waktu sehingga mengakibatkan ketersediaan energi fosil semakin menipis. Energi listrik 

merupakan jenis energi primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga para peneliti memikirkan cara bagaimana agar energi 

listrik selalu tersedia walaupun energi fosil semakin menipis. Salah satu cara adalah 

dengan penelitian energi surya yang memanfaatkan sinar matahari yang dikonversi 

menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan menggunakan 

fabrikan energi sel surya yang disusun menjadi panel surya dengan prinsip fotovoltaik. 

Namun, panel surya fabrikan harga nya relatif mahal, sehingga diperlukan penelitian 

tentang panel surya yang harga nya terjangkau, salah satunya adalah solar sel berbasis 

zat warna tesentisasi atau sering disebut dengan Dye Sensitized Solar Cell yang 

termasuk bagian sel surya pada generasi yang ketiga memiliki fungsi  mengubah energi 

matahari ke energi listrik.  

Pada prinsipnya DSSC ini mempunyai struktur berlapis yang terdiri atas elektroda 

kerja atau working electrode, elektroda pembanding (counter electrode) serta larutan 

elektrolit. Selain strukturnya berlapis, solar sel berbasis zat warna ini juga memiliki 

kelebihan yaitu biaya rendah, pembuatan prototype yang cenderung mudah, fleksibilitas 

kimia dan ramah lingkungan. Elektroda pembanding dan elektroda kerja pada DSSC 

menggunakan kaca konduktif transparan seperti FTO (flour Dopped Thin Oxide), pada 
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dasarnya elektroda kerja dideposisikan pada kaca konduktif yang telah dilapisi 

semikonduktor tersensitasi zat warna. Material semikonduktor yang sering digunakan 

adalah ZnO dan TiO, walaupun kedua material tersebut memiliki celah pita yang lebar 

yakin 3,3 – 3,8 Ev. Namun, TiO ini berimplikasi pada rendahnya efisiensi penyerapan 

fotonnya (Sanjay, Deepa, Madhavan, & Senthil, 2019) sedangkan pada ZnO memiliki 

mobilitas elektron yang besar serta atraktif karena resistivitas ZnO tersebut (Hanavi, 

Afrilia, Safriani, & Aprilia, 2019). Pada penelitan (Siagian, Sutanto, & Permatasari, 

2017) material semikonduktor didoping unsur logam Cu dapat menurunkan celah pita 

energi 3.37 eV- 3.129 eV. Oleh sebab itu peneliti menggunakan material semikonduktor 

ZnO, meskipun demikian material ZnO juga memiliki kekurangan pada sifat optik yang 

diaplikasikan pada cahaya tampak dan struktur unitnya yang akan berpengaruh terhadap 

aktifitas semikonduktor, ZnO harus memiliki luar permukaan yang lebar agar zat warna 

dapat terabsorbsi optimum oleh sebab itu diperlukan pendopingan Tembaga yang 

merupakan salah satu logam transisi dan memiliki nomor atom 29, pada dasarnya 

pendopingan dengan logam transisi belum banyak dilakukan. Pendopingan Tembaga 

memiliki potensi untuk meningkatkan sifat fisis serta konduktivitas termal yang baik 

serta mudah dibuat sebagai paduan logam.  

 

Pada dasarnya metode yang lebih sering digunakan dalam preparasi material ZnO 

adalah menggunakan metode sol-gel, namun pada penelitian ini digunakan metode lain 

dalam mensintesis material ZnO, hal ini dikarenakan pada metode sol-gel masih 

terdapat kelemahan seperti terjadinya penyusutan masa selama proses pemanasan atau 

pengeringan, dan pada senyawa yang disintesis masih tersisa hidroksil maupun karbon, 

hal itu dapat mengakibatkan ketidakmurnian senyawa yang dibentuk. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan dalam sintesis material ZnO adalah metode Liquid phase 
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Deposition. Metode LPD dapat dilakukan pada suhu rendah, biaya produksi rendah  

serta dampak terhadap lingkungan kecil. Selain itu, metode ini diharapkan dapat 

mengatasi kekurangan dari metode lain karena tidak memerlukan peralatan seperti 

Vacum serta pereaksi sensitif. Penelitian menggunakan LPD pada aplikasi DSSC juga 

dapat meningkatkan efisiensi solar sel tersebut (Hardi & Dahlan, 2020). 

Dye tersedia dalam dua bagian yaitu sintesis dan alami. Pada dasarnya zat warna 

atau istilah dye sintesis jenis ruthenium-complex dengan efisiensi 9,2 % sangat terbatas 

dan cenderung mahal, sehingga digunakanlah dye alami yang diekstrak dari tumbuh-

tumbuhan sebagai alternatif zat warna yang dapat diproduksi dengan harga yang 

terjangkau dan cenderung aman. Dye Sensitizer alami yang pernah digunakan adalah 

buah naga merah, kulit manggis, rosella, dan sebagainya. Pada penelitian ini 

menggunakan Dye alami yang dipilih berdasarkan tingkat antosianin dan klorofilnya 

yang tinggi. Kulit buah naga merah termasuk ke dalam golongan buah yang mempunyai 

kandungan antosianin yang lebih tinggi dibandingkann dengan yang lainnya, sehingga 

diharapkan dapat mencapai efisiensi sel surya yang maksimum. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimen dan kualitatif, pada saat sintesis 

material semikonduktor ZnO doping Cu dilakukan menggunakan metode Liquid Phase 

Deposition (LPD) dengan cara mencampurkan material/bahan 0,5 M Zinc Asetat 

Dehydrate (Zn (CH3COO)2.2H2O dengan surfaktan PEG 6000, kemudian dicampurkan 

dengan 10 ml PVA dan Asam hidroksida kemudian diaduk menggunakan magnetic 

stirrer selama 1 jam, lalu ditambahkan doping CuSO4.5H2O dengan fraksi 11%. Setelah 

berbentuk pasta, maka diaplikasikan pada kaca konduktif kemudian dipanaskan dengan 
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suhu 150oC. Setelah terbentuk kemudian dilanjutkan dengan membuat ekstrak zat warna 

kulit buah naga dengan campuran 9:1 Etanol dan Aquades. Lalu merendam kaca 

konduktif yang telah tersedia di dalam ekstrak selama 15 menit. Kemudian di keringkan. 

Selanjutnya, elektroda pembanding dibuat dengan mengarsir luas permukaan kaca 

konduktif, dan dibakar permukaan nya dengan api sampai terbentuk karbonnya. Tahap 

akhir adalah perakitan DSSC. Perakitan alat DSSC dimulai dengan meletakan substrat 

Kaca konduktif yang sudah terdapat lapisan karbon pada meja permukaan datar 

menghadap atas, lalu sisi atas diletakkan Elektroda kerja yang telah dilapisi dengan 

semikonduktor ZnO : Cu serta Dye menghadap pada suatu lapisan karbon, lalu masing-

masing sisi dijepit dengan paper clip agar tidak bergerak saat dilakukan pengujian. 

Bentuk sandwich bahan elektroda kerja dan pembanding dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Bentuk DSSC yang telah dirakit 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Semikunduktor ZnO doping Tembaga yang sudah terdeposisi pada kaca konduktif, 

kemudian di rendam dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga selama 15 menit 

disebut sebagai elektroda kerja. Perendaman berfungsi agar dye atau zat warna alami 

dapat terserap pada semikonduktor yang sudah terdeposisi sebelumnya. Pada elektroda 

pembanding dibuat dengan melapisi karbon pada kaca dengan pensil 2B dan dari hasil 

pembakaran lilin. Elektroda kerja terbentuk dengan warna merah sedangkan elektroda 

pembanding berwarna hitam. Selanjutnya dilaksanakan pengukuran Arus dan Tegangan 

untuk menetukan nilai efisiensi DSSC tersebut. Hasil elektroda kerja dan pembanding 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

  

(a)     (b) 

Gambar 2. Elektroda DSSC (a) elektroda pembending (b) elektroda kerja 

 

Analisis Efisiensi Dye Sensitized Solar Cel 
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Pengukuran arus (I) dan Tegangan (V) dilakukan setelah elektroda kerja dan elektroda 

counter dirakit dengan cara berhadapan antara kedua elektroda tersebut. Elektorda kerja 

yang telah dilapisi zat warna berperan sebagai fotosensitizer dan juga sebagai donor 

electron. Selanjutnya, masing-masing sisi elektroda ditetesi dengan laruta iodin dalam 

KI, lalu diukur dengan menggunakan multimeter. Hasil pengukuran yang terbaca dari 

multimeter dibuat dalam grafik karakterisasi I-V yang terdapat pada gambar 3. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 3. Grafik Arus dan Teganga (I-V) dengan (a) Sinar Lampu (b) sinar matahari 

 

Pengukuran nilai arus dan tegangan dilakukan pada dua kondisi yaitu saat malam hari 

menggunakan sinar lampu dan saat siang hari sekitar pukul 11.00 WIB sampai 14.00 

WIB menggunakan cahaya matahari secara langsung. Keduanya tentu memiliki hasil 

pengukuran yang berbeda. Nilai tegangan dan arus pada saat malam hari tentu lebih 

rendah dibandingkan dengan siang hari. Hal itu terjadi karena rendahnya intesitas 

cahaya yang masuk pada permukaan kaca konduktif yang sudah terdeposisi. Jika nilai 

tegangan dan arus mengecil maka aan berpengaruh terhadap efisiensi DSSC tersebut. 

Pebedaan pengukuran arus tegangan dan efisiensi DSSC dapat diperhatikan pada tabel 1 

Tabel 1 

 Hasil Pengukuran I-V DSSC 
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Sinar vari

asi 

Voc 

(mV

) 

Isc 

(mA

) 

Vmpp 

(mV

) 

Impp 

(mA

) 

FF Jsc Pmax Plux efisi

ensi 

Mataha

ri 

0% 140 0.01

8 

112 0.01

3 

0.590

2 

0.003

7 

0.302

4 

110.6 0.27 

11% 191 0.03

6 

143 0.02

6 

0.540

7 

0.007

2 

0.743

6 

110.6 0.67 

Lampu 0% 36 0.00

3 

30 0.00

2 

0.638

9 

0.000

6 

0.013

8 

42.50

2 

0.03 

11% 57.8 0.00

5 

48 0.00

3 

0.498

3 

0.001

1 

0.031

1 

42.50

2 

0.07 

 

Penambahan doping mengakibatkan perubahan nilai efisiensi baik pada sinar matahari 

maupun cahaya lampu. Efisiensi meningkat Ketika ditambahkan doping tinggi 11%. 

Efisiensi tertinggi pada penelitian ini yaitu pada sinar matahari doping 11% yaitu 

sebesar 0.67%. jika dibandingkan dengan penelitian (Siregar, Gultom, & Motlan, 2019), 

(Iwantono, Angelina, Nurrahmawati, Naumar, & Umar, 2016), (Ünlü & Özacar, 2020) 

dan (Musleh et al., 2019) penelitian ini memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi pada 

saat kondisi pendopingan. Tapi penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 

(Kumari, Kundu, Kumar, Chauhan, & Siwatch, 2019) yang memiliki efisiensi tertinggi 

sebesar 3.66% dan (Guo et al., 2019) efisiensinya sebesar 5.10%. hal itu terjadi karena 

melakukan pendopingan ganda. Pendopingan pada dasarnya dapat meningkatkan nilai 

efisiensi suatu material. 
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SIMPULAN  

Pada penelitian ini diperoleh efisiensi DSSC dengan memanfaatkan cahaya 

matahari dengan konsentrasi doping 0% dan 11 % yaitu sebesar 0.27% dan 0.67%. 

Sedangkan penggunaan lampu diperoleh efisiensi DSSC pada konsentrasi 0% dan 11% 

yaitu sebesar 0.03% dan 0.07%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa penambahan 

doping 11% dapat meningkatkan efisiensi DSSC pada pengukuran menggunakan 

cahaya matahari maupun cahaya lampu. Saran kepada peneliti lainnya agar 

memperhatikan jarak antara sinar lampu dengan sensor cahaya pada saat pengukuran. 
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Abstract  

The development of technology in the wireless field is quite rapid so that various kinds 

of antennas have also been developed in order to meet the demands of increasingly advanced 

technology and one of the antennas used is the microstrip antenna. In this study, the microstrip 

antenna is designed to operate at a frequency of 15 GHz to support technology on the 5G 

network. The 15 GHz frequency is used in the 5G technology network experiment, where the 

frequency is much higher than the radio technology used by cellular at this time. 5G technology 

uses antenna technology with a massive MIMO system that is applied to small cell technology. 

MIMO antenna design uses 2 elements. The simulation results obtained from the mimo 1 

antenna with a return loss value of -40.4495 dB, VSWR 1.0192, and a gain of 6.729 dBi. While 

the simulation results from the mimo 2 antenna are with a return loss value of -40.4494 dB, 

VSWR 1.0192, gain 6.729 dBi. The antenna can work in an omnidirectional radiation pattern at 

a frequency of 15 GHz. The parameters obtained from the measurement results of the mimo 

antenna have reached the target. The return loss at the operating frequency of 15 GHz is -33.96 

dB and -33.02 with a VSWR of 1.041 and 1.046. 

 

Keywords: MIMO, LTE, Microstrip Antenna, 5G 

Abstrak  

 Perkembangan teknologi pada bidang wireless yang cukup pesat sehingga berbagai 

macam antena juga sudah dikembangkan agar bisa memenuhi tuntutan teknologi yang semakin 

maju dan salah satu antena yang digunakan yaitu antena mikrostrip. Pada penelitian ini antena 

mikrostrip yang dirancang akan beroperasi pada frekuensi 15 GHz untuk mendukung teknologi 

pada jaringan 5G. Frekuensi 15 GHz digunakan dalam eksperimen jaringan teknologi 5G, yang 

di mana frekuensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi radio yang dipakai 
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seluler pada saat ini.Teknologi 5G menggunakan teknologi antena dengan sistem massive 

MIMO yang di terapkan pada teknologi small cells. Perancangan antena MIMO menggunakan 2 

elemen. Hasil simulasi yang diperoleh dari antena mimo 1 dengan nilai return loss -40.4495 dB, 

VSWR 1.0192, dan gain 6.729 dBi. Sedangkan hasil simulasi dari antena mimo 2 yaitu dengan 

nilai return loss -40.4494 dB, VSWR 1.0192, gain 6.729 dBi. Antena dapat bekerja pada pola 

radiasi omnidirectional pada frekuensi 15 GHz. Parameter yang didapat dari hasil pengukuran 

antena mimo telah mencapai target. Return loss pada frekuensi kerja 15 GHz adalah -33,96 dB 

dan -33,02 dengan VSWR 1,041 dan 1,046. 

Kata Kunci: MIMO, LTE, Microstrip Antenna, 5G 

 

PENDAHULUAN 

Jaringan seluler dan wireless telah berkembang pesat dalam beberapa tahun 

terakhir. Sistem komunikasi mobile broadband berbasis Long Term Evolution (LTE) 

saat ini digunakan pada skala global yang menyediakan jaringan layanan kepada 

ratusan juta orang. Dengan meningkatnya jumlah pengguna (user ) dan kebutuhan di 

bidang industri seperti Internet of Things (IoT), maka akan sangat dibutuhkan layanan 

yang reliable dan transfer data yang cepat. Salah satu kelebihan teknologi 5G 

dibandingkan dengan 4G adalah latency pada jaringan. Latency pada 5G sangat rendah 

dibandingkan dengan 4G. Sebagai contoh, latency pada jaringan 4G berada 40ms 

sampai 60 ms. latency pada jaringan 4G tergolong rendah tapi tidak cukup untuk real-

time response. Sementara latency pada jaringan 5G bisa mencapai 1 ms sampai dengan 

10 ms. Teknologi 5G masih dalam tahap penelitan dan pengembangan dan teknologi 

jaringan pada 5G sangat berbeda dengan jarigan seluler sebelumnya. Teknologi yang 

diajukan dalam perencanaan jaringan 5G antara lain millimeter wave, small cells, 

massive MIMO, full duplex, dan beamforming.(Clark & Nordrum, 2017).  

Pengembangan komunikasi nirkabel mulai diarahkan ke komunikasi 5G. 

Berbagai solusi dan inovasi ditawarkan untuk menjadi teknologi utama komunikasi 5G, 

yang salah satu arah pengembangan dari teknologi tersebut adalah menggunakan 
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gelombang yang berada pada rentang frekuensi di atas 6 GHz. Salah satu alasan 

penggunaan frekuensi di atas 6 GHz adalah kanal yang tersedia sudah terbatas dan 

telah digunakan untuk komunikasi lain, seperti GSM, radar, dan LTE. (American 

Journal of Sociology, 2019). Berbagai alokasi frekuensi kerja ditawarkan sebagai 

frekuensi utama komunikasi 5G, salah satunya adalah frekuensi 15 GHz. Frekuensi 

kerja 15 GHz diajukan oleh NTT DoCoMo dan Ericson sebagai salah satu frekuensi 

dalam rancangan komunikasi 5G. (Tateishi et al., 2015). Beberapa keunggulan 

frekuensi 15 GHz dibandingkan dengan kandidat frekuensi lain yang lebih tinggi 

adalah redaman hujan dan redaman udara bebas yang lebih kecil, serta memiliki sistem 

komunikasi lebih sederhana dibandingkan kandidat frekuensi lainnya, seperti 28 GHz 

dan 60 GHz. (Cheng et al., 2016). Penggunaan antena jamak, dalam hal ini Multiple 

Input Multiple Output (MIMO), memiliki peran penting dalam teknologi 5G, karena 

keterbatasan fisik dari antena yang kecil. Redaman lintasan antara pengirim dan 

penerima tidak berubah sebagai fungsi dari frekuensi, asalkan luasan efektif dari antena 

pengirim dan penerima juga tidak berubah. (Dahlman et al., 2014). Sebelumnya telah 

banyak dilakukan penelitian tentang antena mikrostrip dan yang digunakan sebagai 

literatur yaitu penelitian (Jones A.S. et al., 2017) dan (Tambunan & Syihabuddin, 

2017).  

  Pertama, pada penelitian (Jones A.S. et al., 2017) menghasilkan nilai return loss 

-18,69 dB dengan rentang frekuensi 14,4 – 15,4 GHz. Antena ini sudah dapat dikatakan 

optimal karena nilai return loss yang didapat yaitu mencapai ≤-10, tetapi pada 

penilitian ini tidak di tampilkannya nilai VSWR, dan belum di ketahuinya apakah 

VSWR sudah mencapai standar yang telah di tetapkan yaitu ≤2. Antena yang dirancang 

ini dapat diaplikasikan pada 5G.  

  Pada penelitian selanjutnya yaitu tentang antena mikrostrip yang dilakukan oleh 

(Tambunan & Syihabuddin, 2017) dengan mendesain antena dengan frekuensi kerja  

yaitu 15 GHz. Penelitian ini menghasilkan return loss sebesar -23,63 dB pada frekuensi 

15 GHz. Antena ini sudah dapat dikatakan optimal karena nilai return loss yang 
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didapat yaitu mencapat ≤-10, dan VSWR yang didapat sebesar 1,34 yang artinya sudah 

mencapai standar yang di tentukan. Tetapi, pada penelitian ini belum dilakukannya 

fabrikasi pada antena sehingga belum bisa di aplikasikan secara real. Antena yang 

dirancang ini dapat diaplikasikan pada 5G. 

Sehingga jika dilihat dari beberapa penelitian diatas, sudah diketahui kelebihan 

serta kekurangannya dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Maka berdasarkan 

uraian diataslah yang melatar belakangi pada penelitian ini untuk melengkapi 

kebutuhan, maka penelitian ini akan merancang serta membuat antenna mikrostrip patch 

array tanpa slot yang di harapkan dapat beroperasi pada jaringan 5G pada frekuensi 15 

GHz serta mencapai return loss ≤-10 dB, gain ≥ 6 dBi serta VSWR ≤ 2. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

 

 

Berapa dimensi antena mikrostrip dengan frekuensi 15 GHz?, Berapa nilai return 

loss, gain, dan VSWR antena pada perancangan?, Bagaimana unjuk kerja antena 

pada saat pengaplikasian secara real? 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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Gambar 1. Flow Chart Perancangan dan Pembuatan Antena 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil simulasi yang didapat dari dimensi antena mimo : 

Tabel 1. Hasil Simulasi Antena 

Parameter Hasil Simulasi 
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Antena Mimo 1 Antena Mimo 2 

Frekuensi Kerja 15 GHz 15 GHz 

Return Loss -40.4495 dB -40.4494 dB 

VSWR 1.0192 1.0192 

Gain 6.729 6.729 

          

 

Tabel 1 merupakan hasil simulasi dari antena mimo yang didapatkan setelah beberapa 

kali dioptimasi. Berdasarkan tabel 1 diketahui nilai return loss, VSWR dan gain yang 

yang didapatkan pada frekuensi kerja sudah sesuai dengan spesfikasi antena yang di 

inginkan yaitu return loss ≤ −10 dB, 1≤ VSWR ≤ 2, gain ≥ 6 dBi.  

 

Gambar 2. Nilai Return Loss Antena mimo 1 
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Gambar 3. Nilai Return Loss Antena mimo 2 

Gambar 2 dan gambar 3 merupakan nilai return loss antena yang dihasilkan saat 

simulasi. Nilai return loss yang didapatkan ketika frekuensi kerja 15 GHz adalah 

sebesar -40.4495 dan -40.4495 dB. Nilai return loss antena hasil simulasi telah 

memenuhi standar yaitu return loss ≤ −10 dB. 

 

Gambar 4. Nilai VSWR Antena mimo 1 
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Gambar 5. Nilai VSWR Antena mimo 2Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan nilai 

VSWR yang dihasilkan saat simulasi antena. Nilai VSWR hasil simulasi antena mimo 

1 dan mimo 2 yang didapatkan ketika frekuensi 15 GHz adalah sebesar 1.0192 dan 

1.0192. Nilai VSWR hasil simulasi antena sudah memenuhi spesifikasi antena yaitu 

1≤ VSWR ≤ 2. 

 

 

Gambar 5. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi Secara Horizontal 

 

Gambar 5 merupakan pola radiasi antena hasil simulasi secara horizontal. Daya 

pancar paling besar pada saat simulasi pola radiasi secara horizontal berada pada 

sudut 50° dan daya paling kecil berada pada sudut 215°. 
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Gambar 6. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi Secara Vertikal 

 

Gambar 6 merupakan pola radiasi antena mimo dari frekuensi 15 GHz, dimana 

secara vertikal daya paling besar yang terpancar pada sudut 50o dan yang tekecil 

disaat sudut 215o. Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5 pola radiasi dari simulasi 

antena adalah omnidirectional. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gain Antena mimo 1 Hasil Simulasi 
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Gambar 8. Gain Antena mimo 2 Hasil Simulasi 

 

Gambar 7 dan gambar 8 merupakan gain antena yang dihasilkan dari simulasi antena. 

Gain antena mimo 1 mimo 2 yang dihasilkan dari simulasi antena adalah sebesar 6.729 

dan 6.729 dBi. Nilai gain sudah memenuhi spesifikasi antena yaitu gain ≥ 7 dBi 

                                        

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh berdasarkan simulasi, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai return loss yang didapatkan dari hasil simulasi untuk antena mimo 1 dan 

mimo 2  hasil sudah mencapai ≤ -10 dB, yaitu pada frekuensi 15 GHz sebesar -

40.67 dB -40.86 dB. sedangkan nilai return loss yang terukur saat proses 

pengukuran adalah sebesar -33,96 dB dan -33,02. 

2. VSWR hasil simulasi dari antena mimo 1 dan antena mimo 2 adalah 1.0192 dan 

1.0192, sedangkan nilai VSWR yang terukur saat proses pengukuran adalah 

sebesar 1,041 dan 1,046. Sehingga diketahui untuk nilai VSWR dari kedua antena 

telah memenuhi standar VSWR yaitu ≤ 2. 
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3. Gain yang didapatkan dari kedua antena hasil simulasi sudah mencapai ≥ 6 dBi, 

yaitu pada antena mimo 1 sebesar 6.729 dBi sedangkan antena mimo 2 sebesar 

6.729 dBi. 

4. Pola radiasi antena mimo hasil dari simulasi yaitu omnidirectional. 

5. Penggunaan metode mimo dari hasil simulasi pada antena terbukti dapat 

menaikkan gain antena, meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu hanya 0.7 dBi. 

6. Antena memenuhi sesuai rancangan dengan sistem kerja pada frekuensi 15 GHz. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya : 

1. Menggunakan mimo yang lebih banyak seperti 4x4 atau lebih, agar dapat 

mengetahui pengaruh terhadap parameter antena. 

2. Menggunakan jenis substrat yang berbeda agar dapat mengetahui pengaruh 

terhadap kinerja antena. 
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Abstract 

This study aims to determine the characteristics of the woven type TC35-12K carbon fiber 

material combined with epoxy resin as a matrix. The fiber orientation applied was 00 and 

450 on each layer and found the most optimal layer arrangement. The method in this 

research is a mathematical and computational simulation using finite element analysis 

(FEA) software. The results of the study found that the orientation of 450 carbon fibers 

TC35-12K carbon fiber/epoxy woven has an excellent ability to torsion with a total 

deformation value of 1.38 mm when given a torque of 120 N.m. furthers fiber orientation 00 

has a better ability to tensile and bending loads. The fiber orientation of 00 also increases 

the natural frequency value of 151.65 Hz because the stiffness becomes better. The 

optimum fiber orientation configuration and layer arrangement order are 45/45/0/0 which is 

capable of critical speed, tensile, and bending. The critical speed has an impact on the 

vibration, if the higher critical speed is a better. The selected configuration is capable to 

9000 rpm of rotation. 

 

Keywords: drive shaft, carbon fiber, winding angle, natural frequency. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari material serat karbon TC35-

12K tipe woven dipadukan dengan resin epoksi sebagai matrik. Orientasi serat yang 

diterapkan adalah 00 dan 450 pada masing-masing layer dan menemukan susunan layer 

yang paling optimal. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan simulasi matematis dan 

komputasi menggunakan software finite element Analysis (FEA). Hasil dari penelitian 

menemukan bahwa orientasi serat 450 serat karbon serat karbon TC35-12K/epoksi woven 

mailto:firman.alhaffis@polbeng.ac.id
mailto:rahmatfajrul@polbeng.ac.id


 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1081 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

memiliki kemampuan sangat baik terhadap torsi dengan nilai total deformation 1,38 mm 

apabila diberikan torsi 120 N.m. Selain itu orientasi serat 00 memiliki kemampuan lebih 

baik terhadap beban tarik dan bending. Orientasi serat 00 juga meningkatkan nilai natural 

frequency 151,65 Hz karena kakakuan menjadi lebih baik. Konfigurasi orientasi serat dan 

urutan susunan layer optimal adalah 45/45/0/0 yang mampu terhadap torsi, tarik, bending, 

dan putaran kritis. Putaran kritis berdampak pada punca getaran, semakin tinggi angka 

putaran kritis akan lebih baik. Konfigurasi yang dipilih mampu hingga putaran 9000 rpm. 

 

Kata kunci: drive shaft, serat karbon, orientasi serat, frekuensi pribadi.  

PENDAHULUAN 

Drive shaft umumnya menggunakan material baja dengan bobot yang berat dan 

mudah terkorosi. Massa dijadikan tolak ukur kelembaman benda (inersia). Jika massa 

benda besar, maka benda sukar dipercepat atau sukar dirubah geraknya, sebaliknya jika 

massa benda kecil, maka benda mudah dipercepat atau mudah dirubah geraknya. 

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk meminimalisir kelembaman dari baja. dengan 

alternatif material alumunium, namum drive shaft alumunium tidak mampu terhadap 

beban kejut yang terlalu besar. Lee dkk [1], meneliti paduan hybrid dengan 

mengkombinasikan serat karbon, serat kaca dan aluminium sebagai lapisan terluar. 

Hasil uji kemampuan torsi dari kombinasi tiga elemen tersebut yaitu kekuatan yang 

lebih baik, dan kemampuan torsi mencapai 4320 N.m. 

Untuk mengetahui rasio pembebanan komponen dari material serat komposit maka 

perlu dipertimbangkan beberapa parameter seperti orientasi arah serat, urutan susunan 

layer dan ketebalan layer, Cherniaev dan Komarov [2]. Penelitian Abu Thalib dkk [3], 

melakukan kombinasi dan menggabungkan beberapa layer serat kaca dan serat karbon 

dalam matrik epoksi. Konfigurasi konsep terdiri dari empat layer, urutan susunan layer 

yaitu satu layer serat karbon dan tiga layer serat kaca dalam matrik epoksi. Hasil 
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penelitian menyatakan bahwa konfigurasi arah serat yang tidak optimal berdampak 

buruk yaitu kehilangan frekuensi pribadi dan berkurangnya buckling strength.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari material serat karbon 

TC35-12K tipe woven. Orientasi serat yang diterapkan adalah 00 dan 450 pada masing-

masing layer dan menemukan susunan layer yang dikombinasikan untuk hasil susunan 

layer yang paling optimal. Penentuan parameter material komposit menggunakan 

simulasi FEA (finite element analysis). Hasil simulasi yang diperoleh digunakan sebagai 

rekomendasi untuk menghindari jumlah layer yang berlebihan yang berpengaruh pada 

biaya manufaktur. 

 

METODE PENELITIAN 

Agar penelitian mencapai tujuan dari penelitian maka perlu disusun diagram alir. 

Berikut diagram alir penelitian drive shaft serat karbon/epoksi: 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian. 

 

1. Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kendaraan 1300cc dengan torsi 120 N.m penggerak roda 

belakang (rear wheel drive). Kendaraan menggunakan drive shaft baja SM45C. 

Spesifikasi kendaraan tertera dalam tabel 1: 
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Tabel 1 

Spesifikasi kendaraan penggerak roda belakang. 

 SPESIFIKASI KENDARAAN 

Tipe Mesin 4 Cylinder,16 valve 

Daya maksimum (HP/rpm) 96,5/6.000 

Torsi maksimum (N.m/rpm) 120/4200 

Panjang drive shaft (mm) 785 

Diameter luar drive shaft (mm) 60 

 

Gambar 2. Model dan giometri drive shaft serat karbon/epoksi. 

 

2. Material Penelitian 

Material komposit yang digunakan adalah serat karbon TC35-12K woven dan resin 

epoksi sebagai matrik. Berikut pada Tabel 2 dan Tabel 3 menampilkan properties dari 

masing-masing unsur yang akan dipadukan dalam satu laminasi: 

Tabel 2 

Serat karbon TC35-12K properties. 

Mechanical properties Value Units 
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Modulus young serat karbon 

(Ef) 

240 GPa 

Shear modulus (Gf)   96,77 GPa 

Poisson ratio (vf) 0,240 - 

Density   1,79 g/cm3 

Sumber: Technical Fabrics Handbook, 2010 

 

Tabel 3 

Epoksi resin properties. 

Mechanical properties Value Units 

Modulus young matriks epoksi 

(Em) 

3,78 GPa 

Shear modulus (Gm)   1,4 GPa 

Poisson ratio (vm) 0,35 - 

Density   1,16 g/cm3 

Sumber: Technical Fabrics Handbook, 2010 

 

3. Boundary condition 

Menentukan modulus young komposit serat karbon TC35-12K dan resin epoksi pada 

arah serat x (Ex), arah y (Ey) dan z (Ez). maka persamaan Ex dan Ey adalah sama: 
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Serat yang digunakan woven, maka kekuatan arah x dan y adalah sama: 

  

  

Menetukan modulus young arah z (  

 

Menentukan ultimate strength pada drive shaft serat karbon TC35-12K/epoksi: 

 

Menentukan modulus geser (Gxy) pada matriks komposit serat karbon TC35-

12K/epoksi: 

 

Poison ratio  merupakan konstanta elastisitas yang dimiliki setiap material atau 

perbadingan antara regangan transversal terhadap regangan longitudinal saat 

mengalami tegangan.  

 

Density atau massa jenis  adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang 

dinyatakan dalam berat benda per satuan volume.  
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Dari perhitungan yang telah dilakukan maka didapat nilai properties serat karbon 

TC35-12K/epoksi woven yang akan diinput ke software finite element analysis seperti 

yang tertera pada tabel 4. 

Tabel 4 

Input FEA serat karbon TC35-12K/epoksi woven. 

Mechanical properties Value Units 

Density 1450 Kg/m3 

Young’s Modulus X Direction 112,3 GPa 

Young’s Modulus Y Direction 112,3 GPa 

Young’s Modulus Z Direction 6,8 GPa 

Poisson’s Ratio XY 0,3  

Poisson’s Ratio YZ 0,3  

Poisson’s Ratio XZ 0,3  

Shear Modulus XY 17500 MPa 

Shear Modulus YZ 2520 MPa 

Shear Modulus XZ 2520 MPa 

 

Meshing merupakan proses pembagian objek menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil. Mashing size yang digunakan pada simulasi ini adalah 7 mm2, menghasilkan 

jumlah element sebanyak 3136 dan node 3164. 
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Gambar 3. Meshing size, node dan element pada drive shaft. 

 

Serat karbon memiliki kekuatan yang baik jika arah serat sama dengan arah 

pembebanan. Pada penelitian ini diterapkan orientasi serat 00 dan 450 seperti yang 

ditampilkan Gambar 4. Disebutkan bahwa komposit merupakan orthophic atau 

anisotropik material yaitu kekuatan komposit sangat dipengaruhi oleh orientasi serat dan 

fraksi volume, Cherniaev dan Komarov [2].  

 

Gambar 4. Orientasi arah serat 00 dan 450 yang akan diterapkan pada drive shaft. 

 

Pada Gambar 5 terdapat Geometry merupakan tahap pemodelan desain mengacu 

desain sebenarnya dari baja SM45C. Acp (Pre) merupakan input data  jenis serat 

karbon, jumlah layer, urutan susunan layer dan orientasi arah serat. Static structural 
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melakukan perhitungan sesuai boundary dan loading. Acp (Post) menganalisis 

kegagalan dan kerusakan antar layer dari struktur, Cherniaev dan Komarov [2]. 

 

Gambar 5. Skema proses simulasi FEA ACP PrePost. 

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

1. Pengaruh Torsi Terhadap Terhadap Orientasi Serat 

Karakteristik drive shaft serat karbon/epoksi dapat diketahui ketika struktur diberikan 

beban. Tujuan pemodelan untuk mengetahui nilai equivalent stress dan total 

deformation ketika diberikan beban torsi sebesar 120 N.m. Equivalent stress merupakan 

nilai tegangan yang terjadi pada seluruh bidang drive shaft akibat torsi yang diberikan. 

Total deformation adalah nilai perubahan bentuk atau defleksi ketika beban diberikan. 

Gambar 6 Menunjukkan torsi diberikan pada drive shaft serat karbon/epoksi untuk 

mengetahui nilai total deformation dan equivalent stress. Ujung drive shaft di fix 

support sedangkan sisi ujung lainya diberikan torsi(moment) 120 N.m.  

 

Gambar 6. Drive shaft ketika ditorsi 120 N.m. 
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Dari Tabel 5 diketahui bahwa pada orietasi serat 00 dan 900 diperoleh nilai total 

deformation terbesar 2,15 mm terhadap beban torsi. Maka dapat diketahui bahwa nilai 

yang lebih kecil lebih baik dalam menyerap beban pada orientasi serat 450 dengan besar 

deformasi yang terjadi yaitu 1,38 mm. Maka dapat disimpulkan orientasi serat 450 

bahwa baik dalam menerima beban puntir.  

Tabel 5 

Perbandingan orientasi serat. 

No 
Number of 

layer 

Winding angle 

(Ø) 

Total  

Deformation 

(mm) 

Equivalent 

Stress (MPa) 

1 1 0 2,15 89,25 

2 1 5 2,12 88,58 

3 1 10 2,06 88,17 

4 1 15 1,96 87,50 

5 1 20 1,84 86,69 

6 1 25 1,71 85,82 

7 1 30 1,58 85,01 

8 1 35 1,48 84,58 

9 1 40 1,41 84,27 

10 1 45 1,38 84,18 

11 1 50 1,41 84,38 

12 1 55 1,48 84,75 

13 1 60 1,58 85,40 

14 1 65 1,71 86,25 
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15 1 70 1,84 87,21 

16 1 75 1,96 88,15 

17 1 80 2,06 88,96 

18 1 85 2,12 89,53 

19 1 90 2,15 89,78 

 

2. Pengaruh Orientasi Serat terhadap Gaya Tarik 

Model yang disimulasi berukuran 20x20 cm dengan jumlah 1 layer. Masing-masing 

ujung layer diberikan gaya tarik sebesar 60 N dengan arah gaya tarik saling berlawanan 

seperti yang ditampilkan Gambar 7.  

   

a. Orientasi serat 00 b. Orientasi serat 450 c. Respon tegangan 

Gambar 7. Karakteristik orientasi serat terhadap gaya tarik. 

 

Hasil simulasi gaya tarik ditampilkan pada tabel Tabel 6 Dinyatakan bahwa orientasi 

serat 00 lebih baik dalam menyerap beban tarik jika dibandingkan orientasi serat 450.  

Tabel 6 

Hasil perbandingan orientasi serat terhadap gaya tarik pada layer. 
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Winding 

Angle 

Equivalent 

strees 

Total 

Deformation 

00 1,20 MPa 0,07 mm 

450 1,51 MPa 0,16 mm 

 

3. Natural Frequency terhadap Orientasi Serat 

Pada dasarnya setiap struktur memiliki natural frequency (frekuensi pribadi), yaitu 

jika suatu struktur mengalami gangguan (resonance) pada frekuensinya maka material 

tersebut akan terjadi defleksi dan akan menghasilkan getaran. Rancangan natural 

frequency (  dipengaruhi oleh massa dan kekakuan. Simulasi modal analysis untuk 

mengetahui pada frekuensi berapa drive shaft serat karbon/epoksi terjadi resonance 

yang berakibat getaran.  

 

Gambar 8. Natural Frequency terhadap orientasi serat. 

 

Dari hasil simulasi orientasi serat terbaik adalah 00. Ditampilkan pada Gambar 8 

bahwa orientasi serat 00 menghasilkan natural frequency 168,90 Hz. 1 Hz setara dengan 
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60 RPM maka poros akan mengelami getaran pada 10.134 RPM. Orientasi serat 00 

memiliki tulangan yang meningkatkan kekakuan sehingga drive shaft mampu pada 

putaran yang lebih tinggi. 

Konsep frekuensi ini secara langsung berkaitan dengan torsional stiffness (K), di 

mana θ adalah angle of twist dan T adalah torsi yang diterapkan pada drive shaft. Maka 

dapat diketahui deformasi ketika dipuntir 120 N adalah: 

 

Dari hasil kalkulasi, maka dapat diketahui Critical buckling ( ) yang dimiliki drive 

shaft serat karbon matrik epoksi adalah: 

 

 

4. Konfigurasi Serat dan Susunan Layer Terhadap Natural Frequency 

Natural frequency drive shaft memiliki kekakuan yang baik pada orientasi serat 00, 

kondisi ini akan dikombinasikan dengan 450 yang memiliki karakteristik torsi yang 

sangat baik. Pada drive shaft yang harus memiliki kemampuan torsi, tarik, bending dan 

mampu berputar seimbang pada putaran tinggi.  
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Gambar 9 Pengaruh konfigurasi susunan layer terhadap natural frequency. 

 

Pada Gambar 9 orientasi serat dan susunan layer 0/0/0/0, memiliki natural frequency 

tertinggi yaitu 157,43 Hz. Kondisi ini belum yang terbaik karena tidak memenuhi 

kebutuhan torsi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka natural frequency untuk 

konfigurasi susunan layer dan orientasi serat adalah 45/45/0/0 memperoleh natural 

frequency 151,65 Hz. Nilai natural frequency serat karbon jauh lebih baik jika 

dibanding drive shaft baja SM45C yaitu 93,40 Hz. 
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Gambar 10. Konfigurasi serat dan susunan layer terhadap critical speed. 

Critical speed (putaran kritis) terjadi pada struktur yang prinsip kerjanya berputar. 

Pada rancangan drive shaft serat karbon/epoksi perlu diketahui berapa besar putaran 

maksimum. Critical speed sangat terkait dengan natural frequency, semakin tinggi 

natural frequency drive shaft maka kemampuan drive shaft terhadap putaran kritis 

semakin baik ditunjukkan Gambar 10.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada drive shaft serat karbon/epoksi, maka 

karakteristik serat karbon 00 dan 450 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Orientasi serat 450 serat karbon serat karbon TC35-12K/epoksi woven memiliki 

kemampuan sangat baik terhadap torsi. 

2. Orientasi serat 00 lebih baik terhadap beban tarik dan bending jika dibandingkan 

orientasi serat lainnya. 
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3. Kekakuan meningkat apabila orientasi serat 00 diterapkan, maka otomatis nilai 

natural frequency juga akan meningkat. 

4. Konfigurasi orientasi serat dan urutan susunan layer optimal yang mampu terhadap 

torsi, tarik, bending, dan putaran kritis. Konfigurasi terdiri dari 4 layer dengan urutan 

susunan orientasi serat 45/45/0/0.  

5. Putaran kritis berdampak pada punca getaran. untuk konfigurasi orientasi serat dan 

susunan layer 45/45/0/0 ditemukan drive shaft mampu bekerja pada putaran 9000 

rpm. 
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Abstract 

 

 Zoning development requires a certain amount of physical environmental data as 

a consideration for development purposes. Various developments that can be done 

in an area are made in a space allocation such as allocation for settlement, 

conservation and cultivation. The development of the tourism sector also requires 

the availability of information on the potential that can be developed in a region. 

One of the potentials in a region is derived from the physical potential of the 

environment. The potential of nature is a tremendous potential, which can be used to 

attract tourists in visiting. 

 One of the regions in Indonesia that has tremendous natural and environmental 

potential is riau islands province. With the potential of natural beauty in riau islands 

province, not all are well known and managed. The area in Riau Islands that has 

natural potential and has not been managed properly, due to the lack of information 

is in Sembulang. Based on the lack of information about Sembulang, the location of 

the service will be held in Sembulang Village, Galang District, Batam City, Riau 

Islands. The service is done by making Thematic Geospatial Information (IGT) that 

can be used as the basis for zoning development.  

 

Keywords:  Thematic Geospatial Information (IGT), zoning, Hissing 
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Abstrak  

 

 Pengembangan zonasi memerlukan sejumlah data fisik lingkungan yang 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan pembangunan. Berbagai 

pengembangan yang dapat dilakukan di suatu wilayah dibuat dalam suatu 

peruntukan ruang seperti peruntukan untuk permukiman, konservasi dan budidaya. 

Pengembangan sektor wisata juga memerlukan ketersediaan informasi terhadap 

potensi yang dapat dikembangkan di suatu wilayah. Salah satu potensi di suatu 

wilayah adalah berasal dari potensi fisik lingkungan. Potensi alam merupakan 

potensi yang luar biasa, yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan dalam 

berkunjung. 

 Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam dan lingkungan yang 

luar biasa adalah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan potensi keindahan alam yang 

terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, belum semua diketahui dan dikelola dengan 

baik. Wilayah di Kepulauan Riau yang memiliki potensi alam dan belum dikelola 

dengan baik, akibat minimnya informasi adalah di Kepesisiran Sembulang. Atas 

dasar minimnya informasi mengenai Sembulang, maka lokasi pengabdian akan 

dilaksanakan di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan 

Riau. Pengabdian dilakukan dengan melakukan pembuatan Informasi Geospasial 

Tematik (IGT) yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan zonasi.  

 

Kata Kunci : Informasi Geospasial Tematik (IGT), Zonasi, Kepesisiran 

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kota dan Kabupaten, yaitu Kota 

Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten 

Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna (BPS Kepulauan Riau, 2020). 

Kepulauan Riau dapat mengembangkan wilayah dengan potensi wisata yang 

mengedepankan keindahan alam di wilayah kepesisiran (Sunaryo dan Bambang, 2013). 

Salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi sumber daya alam 

dan lingkungan yang dapat dijadikan objek wisata adalah Pulau Galang. Pada Pulau 

Galang terdapat Kepesisiran Sembulang yang saat ini terdapat kegiatan wisata namun 
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belum dikelola dengan sangat baik akibat minimnya informasi potensi data fisik 

lingkungan untuk pengembangan wilayah.  

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014, wilayah pesisir adalah 

daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di 

darat dan laut. Pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut yang 

secara fisiologi diartikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan 

yang masih dipengaruhi oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh 

endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang berupa pasir (Roziqin dan 

Gustin, 2017). Akibat dari wilayah peralihan tersebut pesisir menyimpan sejumlah 

potensi yang besar untuk untuk pengembangan wilayah. 

Atas dasar permasalahan penelitian yaitu masih minimnya informasi terkait data 

fisik lingkungan dan potensi besar di wilayah Kepesisiran Sembulang, maka diperlukan 

kegiatan yang dapat mengetahui informasi fisik lingkungan untuk arahan 

pengembangan zonasi di wilayah Sembulang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 131. Studi Pendahuluan Lapangan 

 (Sumber: Dokumen Lapangan Maret 2021) 

 

 Pada Gambar 1, merupakan persiapan kegiatan studi pendahuluan di lapangan. 

Kegiatan studi pendahuluan ini diintegrasikan dengan proses pembelajaran, dikarenakan 
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di Politeknik Negeri Batam menerapkan Project Based Learning (PBL). Berdasarkan 

hasil studi pendahulan perlu dilakukan kajian untuk arahan pengembangan zonasi 

wilayah kepesisiran Sembulang Kota Batam. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan dasar 

bagi stakeholder terkait untuk pengembangan di wilayah Kepesisiran Sembulang Kota 

Batam. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji arahan pengembangan zonasi 

Wilayah Kepesisiran Sembulang Kota Batam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepesisiran Sembulang, Kecamatan 

Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian di Wilayah Kepesisiran Sembulang Kota Batam 

 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder, peta tematik seperti 

peta geologi, topografi dan survei lapangan serta pengamatan pasang surut air laut 

(Irawan dkk, 2018). Pelaksanaan survei lapangan dilakukan pada tanggal 15-18 Maret 

tahun 2021. Citra Google Earth digunakan sebagai Basemap yang digunakan untuk 

dasar melakukan Deliniasi dan menggunakan Sistem Informasi Geografis (Roziqin dan 
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Kusumawati, 2017). Pertimbangan untuk melakukan Deliniasi untuk arahan 

pengembangan zonasi adalah peta tematik dan survei lapangan untuk mengetahui 

kondisi aktual di lapangan (Roziqin dan Gustin, 2018). Pengolahan dan pengamatan 

data zonasi wilayah pesisir dan tipologi karakteristik pantai berdasarkan kondisi aktual 

di lapangan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain Penelitian 
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Hasil pengolahan data akan divisualisasikan dalam bentuk peta yaitu peta tipologi 

dan karakteristik pantai wilayah kepesisiran sembulang dan peta arahan pengembangan 

zonasi kepesisiran sembulang. Hasil peta ini nantinya akan dijadikan sebagai referensi 

dalam pengembangan wilayah kepesisiran Sembulang Kota Batam.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menurut Roziqin dan Gustin (2017) mengemukakan bahwa wilayah kepesisiran 

(coastal area) adalah terdiri mulai dari wilayah darat dan laut, kemudian ke arah laut 

dibatasi pada lokasi awal pertama kali gelombang pecah terjadi ketika terjadinya surut 

terendah, kemudian ke arah darat dibatasi oleh batas terluar bentuklahan kepesisiran di 

pedalaman. Pada Gambar 4 memberikan informasi tipologi dan karatersitik pantai 

wilayah Kepesisiran Sembulang Kota Batam yang dapat diklasifikasikan menjadi 

Uplands merupakan daerah dataran tinggi, Coast merupakan wilayah pesisir bagian 

darat, Coastline merupakan garis pembatas antara Coast dan Backshore, Backshore 

merupakan bagian pesisir yang tidak terendam air kecuali akibat gelombang tinggi, 

Foreshore merupakan bagian pantai yang dibatasi oleh muka pantai pada saat surut 

terendah dan saat pasang tertinggi dengan nama lain dua garis pembatas yaitu Shoreline 

High Water Level dan Shoreline Low Water Level.  
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Gambar 4. Peta Tipologi dan Karakteristik Pantai Wilayah Kepesisiran Sembulang, 

Kota Batam 

 

 Berdasarkan hasil deliniasi dengan pertimbangan peta tematik, kondisi tipologi 

dan karakteristik pantai dan survei lapangan, maka arahan pengembangan zonasi 

wilayah Kepesisiran Sembulang Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Peta Arahan Pengembangan Zonasi Wilayah Kepesisiran Sembulang Kota 

Batam 

 

Berdasarkan pada Gambar 5 bahwa arahan pengembangan zonasi di wilayah 

Kepesisiran Sembulang seperti rehabilitasi mangrove, fasilitas umum, resort, pusat oleh-

oleh, dan arahan pengembangan zonasi lainnya. Penjelasan lebih detil terkait objek 

pengambangan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penjelasan Arahan Pengembangan Zonasi Wilayah Kepesisiran Sembulang 

Objek Keterangan 

Rehabilitasi Mangrove Berdasarkan hasil survei lapangan yang menunjukkan dengan 

struktur tanah dan lokasi yang cocok untuk rehabilitasi 

mangrove selain itu, terdapat degradasi mangrove. Maka dari 

itu di lakukan pemeliharan mangrove.  

Budidaya Ikan Laut Berdasarkan hasil survei didapatkan lokasi yang kaya akan 

sumber daya laut tersebut akan dibuat arahan pengembangan 

zonasi Budidaya Ikan Laut. 

Resort Berdasarkan hasil survei lapangan tidak ditemukannya Resort 

(Tempat Penginapan) di lokasi, dengan adanya kondisi ini 

akan dibuat rencana pengembangan penginapan sebagai 

tempat menginap wisatawan yang datang berwisata ke daerah 

Sembulang. 

Pusat Oleh-Oleh Rencana untuk pembuatan pusat oleh-oleh ini untuk lebih ke 

arah meningkatkan ekonomi masyarkat sekitar dan menarik 

wisatawan untuk berbelanja khas dari wilayah sembulang. 

Gazebo Tepi pantai dapat di manfaat untuk tempat bersantai para 

pengunjung maupun penduduk setempat, dengan cara 

pembangunan gazebo. 
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Rehabilitasi Lamun Lamun sangat berperan penting pada fungsi – fungsi biologis 

dan fisik dari lingkungan pesisir. Pengembangan ekosistem 

lamun sangat baik di wilayah sembulang, di karenakan letak 

dan area yang mendukung untuk rehabilitasi lamun tersebut. 

Lahan Kosong Lahan kosong dapat di jadikan Lahan untuk parkiran umum 

dan parkiran para pengunjung dengan menata rapi bagian 

kendaraan bermotor maupun mobil. 

Toko Souvenir Pada pengembangan toko souvenir, masyarakat dapat 

memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan beberapa 

toko. Toko tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

kerajinan, makanan khas wilayah setempat, dan lain 

sebagainya. 

Agrowisata Berdasarkan lokasi kajian terdapat lahan yang sedikit terbuka 

disertai pepohonan kelapa dan mangga, maka dari itu kami 

ingin mengembangkan area tempat wisata yang berkaitan 

dengan lahan pertanian atau perkebunan di daerah sekitar. 

Fasilitas Umum Dengan adanya wisatawan yang datang ke daerah Sembulang 

maka dilakukan pengembangan fasilitas umum seperti toilet 

umum, tempat sampah, dan parkiran. 

Area Wisata Pantai Hasil survei lapangan menunjukkan tidak adanya area wisata 

di wilayah yang dipetakan. Kawasan tersebut memiliki 

pemandangan pantai yang indah dengan kondisi ombak yang 

tenang. Terkait kondisi tersebut kami membuat arahan 

pengembangan untuk membangun area wisata pantai.  

Sarana Permainan 

Pantai 

Hasil survei lapangan menunjukkan tidak adanya sarana 

permainan pantai. Kami bertujuan untuk membuat arahan 

pengembangan pembuatan sarana permainan pantai guna 

menjadi pelengkap arahan pembuatan area wisata pantai. 

Sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan. 

Rumah Makan Seafood Berdasarkan hasil Survei Lapangan pada daerah kajian kami 

sangat cocok dibuat rumah makan, dikarenakan pada daerah 

tersebut merupakan pintu masuk kedalam kelurahan 
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Sembulang, disamping mata pencarian warga yang dominan 

adalah nelayan. Oleh karena itulah pembangunan rumah 

makan Seafood ini bisa meningkatkan taraf hidup penduduk. 

 

 Selain itu dilakukan identifikasi juga di lokasi penelitian mengenai permasalahan 

lingkungan yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Permasalahan Lingkungan di wilayah Kepesisiran Sembulang 

No Permasalahan 

Lingkungan 
Penjelasan Dokumentasi 

1.  Permasalahan 

Air 

Kurangnya pemasokan air di daerah 

tersebut mengakibatkan seringnya 

terjadi mati air dalam waktu yang 

cukup lama. Masyarakat di daerah 

tersebut bergantung pada turunnya 

hujan agar dapat menambah 

pemasokan air. 

 

2.  Permasalahan 

Sampah 

Banyaknya penduduk di daerah 

tersebut mengakibatkan banyak 

sampah yang berserakan, tidak 

hanya sampah bekas makanan dan 

minuman juga terdapat sampah dari 

dedaunan kering ataupun 

pepohonan yang terdapat di daerah 

tersebut. 

 

3.  Degradasi 

Mangrove 

Diketahui bahwasanya tanaman 

mangrove yang terdapat di 

sembulang kurang mendapatkan 

perhatian dari masyarakat sekitar, 

sehingga menyebabkan adanya 

beberapa tanaman mangrove yang 
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rusak. 

4.  Permasalahan 

Lahan Kosong 

Tidak hanya terdapat banyak 

penduduk di daerah sembulang juga 

banyak terdapat lahan atau 

perkebunan kosong yang sudah 

kering bahkan sudah tak terawat 

lagi.  Namun apabila lahan kosong 

tersebut dirawat maka masyarakat 

di daerah tersebut bisa menanami 

lahan tersebut dengan berbagai 

macam jenis pepohonan. 

 

5 Limbah 

Rumah Tangga 

Penumpukan limbah rumah tangga 

yang Berlebihan 

 

6 Pembakaran 

Lahan Gambut 

Karena Masyarakat Sekitar 

Membakar Sampah di Lahan 

Rumput 

 

7 Aliran 

Drainase Kotor 

Karena sampah yang masuk dan 

sampah yang berada di sekitar 

aliran drainase 

 

10 Abrasi Berdasarkan hasil survei lapangan 

terlihat adanya abrasi pantai yang 

mengakibatkan pinggir pantai 

menjadi sedikit curam 
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11 Degradasi 

Lahan 

Terdapat pada daerah kajian adanya 

lahan kosong yang sangat gersang 

akibat dari kebakaran lahan yang 

menyebabkan tumbuh-tumbuhan 

yang ada di daerah tersebut menjadi 

tidak terurus. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

• Kondisi tipologi dan karakteristik pantai adalah pantai berpasir putih dan 

terdapat sebagai kecil lokasi dengan dataran tinggi, sebagai besar lokasi dengan 

morfologi datar dan landai.  

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa arahan pengembangan zonasi di 

wilayah Kepesisiran Sembulang seperti rehabilitasi mangrove, fasilitas umum, 

resort, pusat oleh-oleh dan rumah makan atau pusat kuliner.  
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Abstract   

  
Electricity is an energy that is needed for human life in this modern era. Electricity serves 

to power all electronic equipment that we have. Prepaid electricity uses a pulse system, so 

we have to keep the pulses from running out so that the electricity doesn't go out which can 

potentially damage electronic items that are connected to electricity. Even though they 

have used a prepaid system, electricity customers are still unable to control their electricity 

usage. Moreover, due to technological developments so rapidly that almost everyone has 

an android smartphone, a tool is needed to convey minimum pulse warnings and daily 

power usage directly to electricity customers' android smartphones. This tool is designed to 

use the PZEM-004T sensor module to detect current, voltage, power and energy values so 

that power usage can be known at a certain time. The data is processed on the ESP32 and 

then submitted to Nextion as an offline monitoring media, as well as telegram and blynk on 

the user's smartphone through the help of the internet as an online monitoring medium. 

Keywords: PZEM-004T, ESP32, Nextion, Blynk, Telegram, and Android Smartphone  

Abstrak 
Listrik merupakan energi yang sangat di butuhkan bagi kehidupan manusia pada era modern 

ini. Listrik berfungsi untuk mengerakkan seluruh peralatan elektronik yang kita miliki. 

Listrik prabayar menggunakan sistem pulsa, sehingga kita harus mempertahankan pulsanya 

tidak habis agar listrik tidak padam yang dapat berpotensi merusak barang elektronik yang 

sedang terhubung dengan listrik. Meski sudah menggunakan sistem prabayar, pelanggan 

listrik tetap tidak mampu mengontrol penggunaan listriknya. Selain itu, karena 

perkembangan teknologi yang pesat membuat hampir setiap orang memiliki smartphone 

android, maka dibutuhkan alat untuk menyampaikan peringatan pulsa minimum dan 

penggunaan daya harian secara lansung ke smartphone android pelanggan listrik. Alat ini 

dirancang menggunakan modul sensor PZEM-004T untuk mendeteksi nilai arus, tegangan, 

daya dan energi sehingga dapat diketahui penggunaan daya pada rentang suatu waktu 

tertentu. Data tersebut di olah pada ESP32 kemudian disampaikan ke Nextion sebagai 

media monitoring offline, serta telegram dan blynk pada smartphone pengguna melalui 

bantuan internet sebagai media monitoring online. 

Kata kunci: PZEM-004T, ESP32, Nextion, Blynk, Telegram, dan Smartphone Android 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1113 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

PENDAHULUAN  

Listrik merupakan energi yang sangat di butuhkan bagi kehidupan manusia pada era 

modern ini. Listrik berfungsi untuk mengerakkan seluruh barang elektronik yang kita miliki. 

Kebutuhan akan listrik terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu untuk pemakaian 

terbesar di serap oleh industri yang di pergunakan untuk menggerakan motor-motor industry, 

kemudian untuk fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, dan pemakaian untuk 

kebutuhan rumah tangga yang saat ini banyak menggunakan barang elektronik untuk 

mempermudah pekerjaan sehari hari. (Risqiwati, 2016) 

Sistem prabayar memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu apabila saldonya sudah 

minimum KWh meter ini hanya akan membunyikan buzzer. Pemberitahuan ini akan tidak 

efektif apabila kwh meter ini ditempatkan pada tempat yang jarang di akses oleh konsumen, 

seperti garasi, atau gudang. Selain ini apabila saat konsumen tidak ada dirumah maka konsumen 

tidak akan mengetahui apabila saldo sudah minimum.(Zipperer et al., 2013)  

Dengan memonitoring penggunaan pulsa listrik dengan notifikasi SMS membuat 

pelanggan lebih mudah mengetahui bahwa pulsa akan habis atau mencapai batas minimum. 

Monitoring menggunakan camera sebagai input, raspberry pi dan modul GSM untuk proses 

data, dan Handphone sebagai output. (Nur, 2017) 

Sistem pemberitahuan SMS untuk monitoring pemakaian serta kondisi minimum dan 

kerusakan pada metering digital membuat pengguna menjadi lebih nyaman ketika tidak sedang 

dirumah. Monitoring menggunakan sensor cahaya sebagai input, ATMega untuk proses data, 

dan  LCD 16x2 serta handphone sebagai output.(Jeneldi et al., 2019) 

Berdasarkan kondisi diatas, penulis berusaha merancang bangun sebuah alat yang dapat 

memonitoring sekaligus dapat memberikan peringatan apabila pulsa listrik sedang dalam 

kondisi minimum. Pada perancangan ini menggunakan PZEM 004T sebagai sensor yang akan 

membaca data pada listrik AC, termasuk tegangan, arus, energy, daya, frekuensi, hingga nilai 

cos phi (InnovatorGuru, n.d.). Esp32 digunakan sebagai mikro yang akan memproses data dan 

meneruskan data dari PZEM-004T ke smartphone android. Dengan demikian, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membantu pelanggan listrik agar dapat memantau penggunaan daya 

secara realtime dan menerima peringatan pulsa listrik akan habis meskipun tidak sedang berada 

di tempat meteran dipasang. 

METODE PENELITIAN  

Perancangan alat monitoring ini menggunakan metode pendekatan dengan menampilkan 

data yang terukur oleh PZEM pada nextion dengan melalui perantara firebase, kemudian 
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melakukan percubaan pengiriman notifikasi ke smartphone android apabila listrik menyentuh 

nilai-nilai tertentu yang di indikasikan token mau habis. 

 
Gambar 132. Blok Diagram Perancangan 

Perancangan Elektronik  

Pada perancangan elektronik ini meliputi perancangan rangkaian ESP32 sebagai sarana 

untuk mengirimkan data yang di baca oleh PZEM-004T kepada firebase dan smartphone, dan 

rangkaian ESP32 sebagai penerima data dari firebase untuk ditampilkan pada LCD Nextion. 

Hasil Perancangan Eletronik dapat dilihat pada Gambar 2 

 

Gambar 133. Rangkaian Elektronik secara Keseluruhan 

Perancangan Software 

 Perancangan sistem software meliputi perancangan program tampilan interface pada 

aplikasi Blynk di Smartphone, program Arduino, dan program tampilan interface pada LCD 

Nextion. 

a) Tampilan Interface pada Nextion 
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Gambar 134. Tampilan Utama Nextion 

 
Gambar 135. Tampilan Pengisian Token Via Nextion 

Jenis LCD yang digunakan adalah Nextion NX4024K032. Pada halaman awal nextion terdapat 

tampilan data yang umumnya di perhatikan oleh orang awam yaitu sisa token, tegangan, arus, 

frekuensi dan daya. Pada halaman kedua yaitu tampilan untuk menambahkan atau mengisi token 

listrik. 

b) Tampilan Interface pada Blynk 
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Gambar 136. Tampilan Interface Blynk 

Pada penampilan data ini, data yang di tampilkan merupakan keseluruhan data yang di bawa 

oleh PZEM-004T. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini spesifikasi PZEM-004T yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut:  

Tabel 19  

Spesifikasi PZEM-004T 

DATA 
Belitan 1 

Hubungan Y 

Rated Power 100A / 22000W 

Working Voltage 80-260 VAC 
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Working Frequency 45-65 Hz 

Measurement accuracy 1.0 

Hasil Realisasi Perancangan   

 
Gambar 137. Realisasi Rancangan 

Pengujian Delay pengiriman data dari ESP32 ke Firebase 

Pengujian dilakukan dengan melakukan memberikan beban secara berkala untuk 

mengetahui rentang delay yang dibutuhkan ESP32 untuk mengirimkan data yang di peroleh dari 

PZEM kepada firebase. Berikut hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 20 

Hasil Pengujian Delay Pengiriman Data dari ESP32 ke Firebase 

No  Kondisi Waktu delay 

1 Mengaktifkan kipas angin  level 1 3.5 detik 

2 Menonaktifkan kipas angina 15 detik 

3 Mengaktifkan kipas angin  level 2 14 detik 

4 Menonaktifkan kipas angina 15.5 detik 

5 Mengaktifkan kipas angin  level 3 2.5 detik 

6 Menonaktifkan kipas angina 14 detik 

 

Pengujian Firebase  
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Pengujian ini bertujuan untuk melihat database yang dibuat berjalan dengan. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara mengamati nilai yang tertulis di database apakah berubah saat di 

berikan perubahan data pada sensor PZEM-004T. Dengan kata lain, pengujia ini diharapkan 

firebase dapat membaca data secara realtime mengikuti PZEM-004T. Hasil pengujian firebase 

dapat dilihat pada Gambar 7 

 

Gambar 138. Hasil Pengujian Firebase 

Pengujian Notifikasi Pulsa Minimum  

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah ESP32 akan mengirimkan notifikasi saat 

jumlah token sudah mencapai nilai minimum sesuai yang telah di tentukan oleh user. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 21  

Hasil Pengujian Notifikasi Pulsa Minimum 

No Sisa Token Notifikasi 

1 7 KWh OFF 

2 6 KWh OFF 

3 5 KWh ON 

4 4 KWh  ON 

5 3 KWh ON 

Pengujian Penampilan Data di LCD Nextion  
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Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dapat Nextion menampikan data secara 

realtime sesuai dengan perubahan data yang di tersimpan pada firebase. Hasil pengujian 

penampilan data secara realtime di LCD Nextion dapat dilihat pada gambar 8 

 

Gambar 139. Hasil Penampilan Data di LCD Nextion 

SIMPULAN   

Setelah semua proses pembuatan serta pengujian dan pengambilan data dilakukan maka 

dapat disimpulkan:  

1. Pengiriman data dari oleh ESP dari PZEM-004T menuju Firebase memiliki delay dengan 

rentang waktu 2.5 detik hingga 15.5 detik. 

2. Sistem yang dibangun ini harus selalu terkoneksi Internet agar penyampaian data dapat 

terjadi secara realtime. 

3. Saat jumlah token listrik mencapai titik jumlah minimum maka terjadi pengiriman 

notifikasi ke smartphone. 

4. Nextion dapat menampilkan data yang diambil dari firebase meskipun mengalami delay 

beberapa detik 
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Abstract  

In the use of electrical energy, there is often negligence in its use where the device is in an 

active state, especially charging water resources and excessive use of electricity so that it 

can cause the device to cause various problems. This research is a development from 

previous research on control systems and monitoring of the use of electricity and water in a 

house (smart home). Control and monitoring functions are deemed insufficient to be said to 

be wise smart because the system does not yet have intelligence in making decisions about 

certain conditions. In this study, it is possible to instill intelligence or decision-making 

programs in a condition from the data generated by IoT devices. The bridge method allows 

IoT devices to communicate and share data with each other through a cloud cloud server. 

Thus through a certain program or algorithm, such as a conditional branching algorithm, it 

can be implemented to create a system that is able to make decisions on certain conditions 

and can even be developed to a wise smart system if there are several factors that are taken 

into account in the decision. From the results of the smartplug experiment, it is known that 

the largest percentage error is in the washing machine device which value is 13.27% while 

the lowest on the Sharp TV set is 1.67%, this occurs because the washing machine device 

has very low current stability while the Sharp TV device has high current stability, this is 

influenced by the characteristics of the washing machine that draws current at regular 

periods. 

Keywords: Internet of Think, Smart Home, Blynk, Bridge. 
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Abstrak 

Dalam penggunaan energi listrik sering terjadinya kelalaian dalam penggunaanya dimana 

perangkat tersebut sedang dalam keadaan aktif terutama pengisian sumber daya air dan 

penggunaan listrik yang berlebihan sehingga dapat memungkinkan perangkat tersebut 

menimbulkan berbagai masalah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya tentang sistem kontrol dan monitoring penggunaan energi listrik dan air pada 

suatu rumah (smart home). Fungsi kontrol dan monitoring dirasa belum cukup untuk 

dikatakan wise smart karena sistem belum memiliki kecerdasan dalam mengambil 

keputusan akan suatu kondisi tertentu. Pada penelitian ini memungkinkan untuk 

menanamkan kecerdasan atau program pengambil keputusan akan suatu kondisi dari data 

yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Metode bridge memungkinkan antar perangkat IoT 

berkomunikasi dan saling berbagi data melalui server cloud blynk. Dengan demikian 

melalui suatu program atau algoritma tertentu, seperti algoritma percabangan bersyarat 

dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem yang mampu mengambil keputusan 

atas suatu kondisi tertentu dan bahkan dapat dikembangkan ke wise smart system jika ada 

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan keputusan. Dari hasil percobaan smartplug 

diketahui bahwa presentase error terbesar yaitu pada perangkat Mesin Cuci yang nilainya 

13,27% sedangkan yang terndahnya pada perangkat TV Sharp yaitu 1,67%, ini terjadi 

dikarenakan pada perangkat mesin cuci memiliki kesetabilan arus sangat rendah sedangkan 

perangkat TV Sharp memiliki kestabilan arus yang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh 

karakteristik mesin cuci yang menarik arus pada periode yang berkala. 

Kata Kunci: Internet of Think, Smart Home, Blynk, Bridge. 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun. Semakin 

berkembangnya teknologi, semakin banyak teknologi yang digunakan untuk kebutuhan 

manusia setiap harinya yaitu teknologi industry 4.0 (IoT). IoT (Intenet of Think) adalah 

konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan 

perangkat  

Penggunaan teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun. Semakin 

berkembangnya teknologi, semakin banyak teknologi yang digunakan untuk kebutuhan 

manusia setiap harinya yaitu teknologi industry 4.0 (IoT). IoT (Intenet of Think) adalah 
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konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan 

perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT adalah jaringan 

raksasa dari perangkat yang tehubung semua perangkat, mengumpulkan dan 

membagikan data tentang bagaimana suatu perangkat tersebut digunakan dan 

lingkungan dimana perangkat tersebut dioperasikan. Penggunaan IoT ini juga dapat 

digunakan pada pekerjaan rumah seperti pengontrolan penggunaan sumber daya, 

keamanan rumah, dan sebagai pembantu rumah tangga seperti robot pembersih. Dari 

teknologi 4.0 muncul sebutan wise smart home.(Maruf,2018). 

 Smart Home merupakan salah satu cabang dari ubiquitos and pervasive 

computing. Smart Home erat kaitannya dengan kecerdasan buatan yang digunakan 

untuk meningkatkan faktor kenyamanan, keamanaan dan penghematan energi dalam 

suatu rumah. Smart Home menawarkan kualitas hidup yang lebih mudah dengan 

mengenalkan otomatisasi peralatan rumah tangga dan asistan rumah tangga. Otomatisasi 

ini berdasarkan context aware yang didapatkan dari memonitoring lingkungan rumah itu 

sendiri. Seorang user dapat mengontrol peralatan rumahnya dari jarak jauh, misalkan 

ketika user tersebut masih dalam perjalanan pulang, dia mampu menghidupkan AC 

untuk mendinginkan ruangan, mengontrol pemanas air untuk mandi dan lain-

lain.(Setiawan,2016). Dijelaskan oleh Lutolf (1992) Smart home merupakan sebuah 

konsep integrasi dari beberapa service didalam rumah menggunakan sistem komunikasi  

yang sama. Dan tetap menjamin keamanaan dan kenyamanan dengan fungsi kecerdasan 

yang tinggi. 

Penggunaan sistem smart home sudah menjadi tren untuk era digital seperti 

sekarang ini. Dengan adanya sistem smart home maka pengontrolan dan monitoring 

penggunaan peralatan rumah tangga menjadi sangat mudah karena bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. Namun sistem smart home biasa hanya bisa mempermudah 

pengguna dalam hal pengontrolan dan monitoring peralatan rumah tangga saja tanpa 
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bisa melakukan optimasi pada energi listrik yang dikonsumsi secara otomatis akibatnya 

pengaturan kebutuhan konsumsi energi listrik masih bergantung pada 

pengguna.(Miftahul,2020) Oleh karena itu implementasi smart home yang bisa 

melakukan optimasi energi secara otomatis pada sisi pengguna merupakan hal yang 

sangat penting karena bisa menghemat pemakaian energi dan juga pengeluaran biaya 

yang harus dibayarkan. 

Wise adalah sebuah sifat yang dapat menilai dan memberi keputusan yang masuk 

akal (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wise). Sehingga dengan 

adanya Wise smart home ini memungkinkan antar smart plug dapat saling 

berkomunikasi dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. sebuah smart plug 

memungkinkan untuk dikembangkan sebagai perangkat proteksi dan kontrol pada 

peralatan listrik rumah tangga. Relay modul sebagai komponen utama pada smart plug 

didukung oleh mikrokontroler sebagai processor. Modul wifi dan akses internet, 

memungkinkan smart plug untuk dapat dikontrol dari jarak jauh. Sensor arus dan sensor 

tegangan yang terhubung pada smart plug, membuat relay modul dapat melakukan 

proteksi berdasarkan kenaikan arus beban atau konsumsi beban yang 

terbaca.(Budi,2019). 

Alat ini nantinya akan menggunakan algoritma percabangan bersyarat. Algoritma 

percabangan bersyarat adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan 

sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus 

dijalankan, dimana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu 

(https://dosenit.com/kuliah-it/pemrograman/algoritma-percabangan). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (Pradana 

Kurnia, 2020) dengan judul Penelitian “Rancang Bangun Smartplug Untuk Control Dan 

Monitoring Penggunaan Daya Listrik Pada Perangkat Elektronik Rumah”.  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wise
https://dosenit.com/kuliah-it/pemrograman/algoritma-percabangan
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Pada penelitian sebelumnya hanya sebatas monitoring dan data yang independen, 

tidak adanya terdapat fungsi komunikasi antara perangkat IoT untuk menghasilkan 

fungsi baru yang data-data setiap sensor saling berhubungan dan menghasilkan tujuan 

baru dari perangkat tersebut. Pada penelitian ini juga akan memungkinkan untuk 

menanamkan kecerdasan atau program pengambil keputusan akan suatu kondisi dari 

data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan setiap data yang dihasilkan oleh perangkat 

akan saling berhubungan dan akan memiliki fungsi yang baru.  

Mengimplementasikan wise smart home untuk penggunaan energi menggunakan 

bridge yang terdapat pada blynk yang mampu bekerja untuk menghubungkan data-data 

dari setiap sensor yang digunakan. Setelah rancangan wise smart home ini memiliki 

fungsi untuk menghubungkan data dari setiap sensor dan mampu mengontrol beban 

listrik berdasarkan total daya dengan kondisi tertentu. Wise smart home ini mampu 

mengambil keputusan atas suatu kondisi tertentu dan diharapkan dengan 

terimplementasi alat ini dapat membantu manusia dalam menghemat pemakaian listrik 

dalam kehidupan sehari – hari. Algoritma percabangan (flow control dan algoritma 

pemilihan) yang terdapat pada perancangan ini merupakan salah satu jenis perintah 

dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahuikan program tentang 

perintah apa yang harus dijalankan, dimana perintah tersebut disesuaikan dengan 

beberapa kondisi tertentu. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan Perangkat Keras ( Hardware ) 
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1. Smartplug 

Perancangan perangkat keras meliputi pemilihan perangkat keras yang 

digunakan serta perancangan desain dan tata letak komponen breadboard atau project 

board dan penyambungan/ pematerian komponen. Inti dari rangkaian hardware adalah 

pada penggunaan NodeMcu. Komponen ini merupakan salah satu varian dari produk 

board mikrokontroller yang mampu di programkan melalui software Arduino IDE dan 

men-flashkan. Mikrokontroller ini diintergitaskan dengan sensor arus ACS712, Relay 

serta modul wifi ESP8266 dan dipasangkan perangkat AC to DC converter sebagai 

sumber listrik untuk perangkat NodeMCU, modul Relay, dan sensor ACS712 serta 

sebagai sumber listrik untuk colokan listriknya sendiri. 

a. NodeMCU 

NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP 8266 dengan 

firmware berbasis e-Lua. Pada NodeMcu dilengkapi dengan micro usb port yang 

berfungsi untuk pemorgaman maupun power supply. Selain itu juga pada NodeMCU di 

lengkapi dengan tombol push button yaitu tombol reset dan flash. 

b. Modul Wifi ESP8266 

Modul komunikasi ESP8266 berperan sebagai gateway Smartplug agar dapat 

terhubung dengan Hotspot pada Wifi lokal. Modul Wifi ESP8266 ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

1. Besar RAM 96 kB, instruction RAM 64 kB 

2. 32-bit RISC CPU 

3. Tegangan kerja masukan 3.3 Vdc 

4. Jaringan wifi pada 802.11 b/g/n 

5. Pada mode 802.11b output power-nya +19.5dBm 

6. Menggunakan sistem Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 
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7. Wake up and transmit packets in < 2ms 

8. Integrated TCP/IP protocol stack 

c. Sensor PZEM-004T 

Sensor PZEM-004T adalah sensor yang dapat mengukur arus, tegangan, power 

dan energy dari listrik AC. Sensor ini mengeluarkan output dengan komunikasi serial,. 

Jika kita ingin menghubungkan dengan Mikrokontroler maka komunikasi yang 

digunakan adalah komunikasi serial. Sensor ini dapat membaca secara langsung baik 

berupa arus, tegangan, power maupun energy tetapi sensor ini tidak mampu membaca 

arus AC dengan ketelitian mili Ampere Sensor ini memiliki spesikasi sebagai berikut : 

1. Jenis regulator tegangan 

2. Sumber daya AC 

3. Tegangan suplai 80 – 260 V 

4. Tegangan yang terukur 220 V 

5. Max operasi sensor 100A – 119A 

d. Modul Relay 

Relay merupakan modul yang berperan sebagai switch atau saklar. Dalam perangkat 

smartplug modul relay bekerja akan sebagai saklar terhadap perangkat elektronik sesuai 

dengan perintah yang diberikan pengguna. 
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2. Jaringan Hotspot 

Pada pembahasan ini menjelaskan perangkat Smartplug dapat terkoneksi internet 

dengan cara terhubungnya perangkat Smartplug dengan Hotspot wifi lokal atau 

tethering smartphone mudah tanpa menggunakan perangkat gateway khusus, sehingga 

mempermudah koneksi, serta penggunaan modul ESP8266 membuat Smartplug 

terintegrasi dengan TCP/IP berbasis IPv4, yang dapat digunakan di mana saja.  

3. Server / Cloud Computing 

Server / Cloud Computing berfungsi sebagai penyimpan data yang dikirimkan 

oleh pengguna Smartphone dan perangkat Smartplug. Di sini server menyimpan seluruh 

riwayat penggunaan daya listrik berdasar data yang dikirimkan oleh Smartplug dan 

Gambar 1.  Koneksi Smartplug dengan menggunakan 

Access Point 

Gambar 2. Komunikasi Server / Cloud Computing 
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menyimpan seluruh perubahan pengaturan on/off Smartplug dari jarak jauh dengan 

media  

4. Aplikasi Android sebagai User Interface 

Aplikasi android sebagai User Interface pada Smartplug berbasis Blynk. Dalam 

User Interface-lah pengaturan untuk menghidupkan dan mematikan perangkat, 

membatasi daya listrik yang digunakan, membuat jadwal. Blynk juga menyediakan 

database untuk tiap penggunanya. 

Perancangan Smartplug 

1. Perancangan Smartplug 

Saat Smartplug dihubung ke listrik, Smartplug akan mengoptimalkan fungsi 

kerja yang terhubung ke semua modul rangkaian di dalamnya. 

 

 Gambar 3. Blok Diagram Smartplug 

Pada Gambar 3 memperlihatkan blok diagram Smartplug. Saat Smartplug telah 

terhubung dengan terminal listrik maka seluruh modul di dalamnya akan berkerja dan 

yang paling pertama adalah Modul WIFI, yang akan memeriksa apakah ada sinyal WIFI 

yang tersedia pada wilayah sekitar. Saat perangkat elektronik rumah seperti seterika, 
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rice cooker, kipas angin, Kulkas, Air Conditioner, dan perangkat lain telah terpasang 

pada Smartplug, sensor PZEM-004T akan membaca nilai arus yang dilewati. Setiap 

nilai arus yang lewat akan dijadikan data dan akan diproses oleh mikrokontroller, data 

yang dihasilkan akan diubah nilainya menjadi satuan daya (Watt). Nilai daya ini lah 

yang akan dikirim oleh perangkat smartplug ke server Blynk. Server Blynk akan 

menyimpan semua data dan perintah yang dikirim oleh perangkat smartplug dan data 

serta perintah tersebut akan dibaca oleh perangkat smartphone. 

 

Gambar 4.  Flowchart Kontrol Dasar Smartplug 

Saat perangkat elektronik rumah terhubung dengan Smartplug, maka smartplug 

akan menjalankan proses flowchart seperti Gambar 4 Default awal dari kondisi modul 

relay smartplug adalah keadaan mati atau Off maka perlu dihidupkan atau kondisi On 

dengan cara mengubah kondisi saklar blynk pada smartphone. Untuk memerintahakan 

smartplug agar mengubah kondisi modul relay menjadi hidup atau On, smartplug 

membutuhkan akses jaringan WIFI agar Smartplug dapat membaca nilai data dan 
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perintah yang tersimpan pada server. Maka dari itu smartplug dapat berkomunikasi 

dengan perangkat Smartphone. 

Saat Smartplug terhubung dengan Internet, maka Smartphone dapat memberi 

perintah untuk mengubah kondisi modul relay dari kondisi mati atau Off  menjadi 

kondisi hidup atau On. Saat modul relay dalam kondisi On, arus listrik dari perangkat 

elektronik rumah akan melewati sensor arus PZEM dan membaca nilai arus tersebut 

agar dapat  

dikirim ke Mikrokontroller. Pada Mikrokontroller nilai data arus tersebut diubah 

menjadi nilai daya (Watt) dan dikirim ke Server Blynk melalui modul komunikasi 

WIFI. Data yang telah tersimpan di Server Blynk akan dibaca oleh perangkat 

Smartphone dan ditampilkan pada panel yang menunjukkan nilai arus dan daya pada 

kondisi perangkat elektronik yang digunakan sekarang serta mengubah kondisi relay 

pada Smartplug. 

 

 

Flowchart Wise Smart Home 

Secara garis besar,  flowchart sistem kerja yang akan dibuat penulis pada proyek akhir 

ini akan menggabungkan sistem kerja pada smartplug dalam mengimplementasikan 

wise smart home. 
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Gambar 5. Flowchart Wise Smart Home 
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  Perancangan penelitian terdapat pada Gambar 6 dan Gambar 7 merupakan tampilan 

keseluruhan dari perangkat Smartplug. Perangkat Smartplug itu sendiri terdiri dari tiga 

mikrokontroller NodeMCU yang saling berkomunikasi satu sama lain dan hanya 

dikontrol oleh satu aplikasi saja. NodeMCU tersebut telah dihubungkan dengan modul 

Relay dan modul sensor PZEM-0047. Modul Relay berfungsi sebagai saklar socket 

listrik dan modul sensor PZEM-0047 sebagai membaca nilai arus yang digunakan untuk 

menjumlahkan keseluruhan dari perangkat elektronik yang digunakan, serta NodeMCU 

telah terintergrasi dengan modul ESP8266. Modul ESP8266 inilah yang berperan agar 

NodeMCU dapat terhubung dengan jaringan WIFI atau tethering hotspot. 

 

Gambar 6. Smartplug tampak atas (top) 

 

Gambar 7. Smartplug tampak atas 

Ukuran dimensi dari Smartplug yaitu : 
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• Panjang 30 cm 

• Lebar 10 cm 

• Tinggi 10 cm 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kenerja serta hubungan antara alat dan 

program yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan. Pengujian dilakukan dengan menguji fungsional alat dan unjuk kerja alat. 

Pengujian fungsi Pembatasan Daya listrik pada penggunaan alat elektronik, salah satu 

fitur smartplug pada penelitian ini adalah fitur pembatas daya. Dengan mematikan atau 

membuat salah satu socket dari smartplug dalam keadaan OFF secara otomatis dengan 

kondisi smartplug yang besar daya yang digunakan akan langsung di matikan atau 

dibuat OFF jika sudah melebihi batas daya yang ditentukan tanpa mengganggu 

Smartplug yang lain. Saat dimasukkan nilai pembatas daya pada panel blynk smartplug 

(SP), smartplug akan menjumlahkan nilai daya (Watt) dari SP 1, SP 2, dan SP 3. Jumlah 

dari ketiga smartplug akan ditampilkan pada panel blynk seperti Gambar 8. Saat nilai 

dari panel jumlah daya tidak melewati batas daya yang dimasukan user, maka fungsi 

pembatas daya tidak dijalankan. Dan jika nilai daya (Watt) panel jumlah daya melewati 

nilai pembatas, maka fungsi pembatas daya dijalankan. 
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Gambar 8. Tampilan Blynk Kipas Angin Dalam Keadaan Mati 

Perbandingan Smartplug dengan  Label Spesifikasi, dari hasil pengujian, terdapat 

beberapa Error yang cukup signifikan membuat nilai daya sedikit berbeda dengan nilai 

label spesikasi sebagai contoh nilai daya pada mesin cuci saat dalam mesin cuci dalam 

keadaan berputar yang berbeban kain dengan air pada Tabel 1. Perbedaan daya dari 

mesin cuci yaitu 303,54 W dengan 350W, perbedaan ini cukup dikatakan jauh. Hal ini 

dikarenakan sensitifitas dari sensor arus PZEM-0047 sedikit berkurang dikarenakan 

tegangan input yang dibutuhkan oleh sensor PZEM-0047 adalah 5VDC dan pada 

NodeMCU hanya memiliki tegangan output 3VDC. 

Berikut tabel perbandingan hasil pengukuran dari smartplug dan label spesifikasi:  

    Tabel 1 Perbandingan Pengukuran Smartplug - Label Spesifikasi 

No Beban ( Load ) Smartplug (W) Label 

Spesifikasi 

(W) 

Error(%) 

1 Mesin Cuci  303,54 350 13,27 
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2 Kipas Angin 82,11 90 8,76 

3 Mesin Air 183,94 180 2,18 

4 TV Sharp 110,12 112 1,67 

5 Kulkas Sharp 70,64 74-90 4,54 

6 Rice cooker 363,18 400 9,20 

   

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian data dan analisa penelitian Implementasi 

Wise Smart Home Untuk Penggunaan Energi Menggunakan Algoritma Percabangan 

Bersyarat Pada Server Blynk maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengontrolan pada Smartplug On/Off menggunakan aplikasi Blynk. 

2. Jika salah satu socket dari Smartplug dalam kondisi melebihi batas daya yang 

telah ditentukan maka socket tersebut secara otomatis  akan berubah menjadi 

OFF tanpa mengganggu smartplug yang lain. 

3. Algoritma percabangan dapat berjalan ketika sebuah instruksi atau perintah 

hanya bisa dilakukan jika memenuhi suatu kondisi atau persyaratan yang sudah 

ditentukan 

4. Keterbatasan pembacaan pada clamp multi mempengaruhi nilai Error yang 

dihasilkan. 
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Abstract  

 

Breast cancer is one of the non-communicable diseases that tend to continue to increase 

every year. The disease occurs almost entirely in women, but can also occur in men. The 

best way to identify the presence of breast cancer in addition to ultrasound examination can 

also be by interpreting a mammogram image using low doses of X-rays that can show 

abnormalities or abnormalities in the breast in a very small form. The cancer detection 

system that will be built is a detection system in the breast using mammogram imagery that 

will pass through the pre-processing stage, image segmentation stage, post-processing 

stage, feature extraction stage, and classification stage. Methods in the stages of breast 

cancer detection system are K-Means Clustering Method in segmentation process, GLCM 

in feature extraction and SVM in classification process. This system will detect and classify 

normal or abnormal breast cancer based on the characteristics that have been extracted, 

namely contrast, correlation, energy, and homogeneity by using the process of training 

(training) and testing (test). The accuracy achieved on this system is 85% of the 20 test 

images attempted. 

 

Keywords: Mammogram image, K-Means, GLCM, SVM  
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Abstrak 

 

Kanker payudara termasuk salah satu penyakit tidak menular yang cenderung terus 

meningkat setiap tahunnya. Penyakit ini terjadi hampir seluruhnya pada wanita, tetapi dapat 

juga terjadi pada pria. Cara terbaik untuk mengidentifikasi keberadaan kanker payudara 

selain pemeriksaan menggunakan Ultrasonografi (USG) dapat juga dengan menafsirkan 

gambar mammogram yang menggunakan sinar-X dengan dosis rendah yang dapat 

memperlihatkan keabnormalan atau kelainan pada payudara dalam bentuk yang sangat 

kecil. Sistem pendeteksian kanker yang akan dibangun merupakan sistem deteksi pada 

bagian payudara dengan menggunakan citra mammogram yang akan melewati tahap pra-

processing, tahap segmentasi citra, tahap post-processing, tahap ekstraksi ciri, dan tahap 

klasifikasi. Metode pada tahap-tahap sistem pendeteksian kanker payudara adalah Metode 

K-Means Clustering dalam proses segmentasi, GLCM dalam ekstraksi ciri dan SVM dalam 

proses klasifikasi. Sistem ini akan mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit kanker 

payudara normal atau abnormal berdasarkan ciri-ciri yang telah diekstraksi yaitu contrast, 

correlation, energy, dan homogeneity dengan menggunakan proses training(latih) dan 

testing(uji). Akurasi yang dicapai pada sistem ini adalah 85% dari 20 citra uji yang 

dicobakan.  

 

Kata Kunci: Citra Mammogram, GLCM, K-Means, SVM 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit kanker merupakan salah satu terbesar penyebab utama kematian pada 

manusia. Kanker termasuk segolongan penyakit yang timbul karena pertumbuhan sel 

yang tidak terkontrol yang berpotensi untuk menyerang atau menyebar ke bagian lain 

dari tubuh. Terdapat lebih dari 100 jenis kanker yang berbeda yang masing-masing 

dibagi berdasarkan sel awal yang terbentuk. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kanker antara lain adalah mengkonsumsi tembakau, obesitas, kurangnya aktifitas fisik 

dan mengkonsumsi alkohol.  
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Kanker payudara termasuk salah satu penyakit kanker tidak menular yang cenderung 

terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit ini terjadi hampir seluruhnya pada wanita, 

tetapi dapat juga terjadi pada pria. Kanker payudara menempati urutan kedua pada 

perempuan setelah kanker rahim. Kanker payudara merupakan penyebab kematian 

utama diantara wanita yang berusia antara 35-50 tahun.(Junita, no date)  

Setiap tahun American Cancer Society memperkirakan jumlah kasus kanker baru 

dan kematian yang akan terjadi di Amerika Serikat pada tahun berjalan dan 

mengkompilasi data terbaru pada kejadian kanker, kematian, dan kelangsungan hidup. 

Berdasarkan Estimated New Female Breast Cancer Cases and Deaths by Age, US, 2017 

angka kasus Carcinoma In Situ (kanker payudara tahap awal) untuk segala umur 

mencapai 63.410 kasus, untuk kasus Carcinoma Invasive (kanker payudara yang sudah 

pecah menyebar ke organ–organ lain) mencapai 252.710 kasus dan untuk angka 

kematian mencapai 40.610. Menurut data GLOBOCAN (IARC) tahun 2012 diketahui 

bahwa kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan presentase kasus baru 

(setelah dikontrol oleh umur) tertinggi, yaitu sebesar 43,3% dan pesentase kematian 

(setalah dikontrol oleh umur) akibat kanker payudara sebesar 12,9%.  

Dengan adanya data tersebut, maka perlu sekali bagi perempuan untuk mengetahui 

cara mendeteksi kanker payudara agar dapat dicegah. Skrining (screening) merupakan 

suatu cara untuk mendeteksi kanker stadium awal dan sangat membantu untuk 

meningkatkan persentase kesembuhan pada penderita kanker. (Tianur, Nugroho, Muzni 

Sahar, et al., 2017). Pengobatan kanker payudara pada stadium awal secara umum 

memberi hasil yang lebih baik dibanding stadium lanjut, oleh karena itu perempuan 

sebaiknya memahami tentang kanker payudara sehingga bisa mendeteksi secara dini 

terhadap gejalagejala terjadinya kanker payudara. (Junita, no date) 
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Metode skrining terbagi atas 3(tiga) yaitu Mammografi, Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) dan USG. Selain USG yang merupakan metode paling sering digunakan 

untuk mendiagnosis kanker payudara, cara terbaik untuk mengidentifikasi keberadaan 

kanker payudara dapat juga dengan menafsirkan gambar mammografi yang 

menggunakan sinar-X yang dapat memperlihatkan keabnormalan atau kelainan pada 

payudara dalam bentuk yang sangat kecil. Jika skrining mamografi dilakukan secara 

teratur, dapat memberikan keuntungan pada wanita yang berusia dibawah 50 tahun. 

Berdasarkan Sistem Informasi RS (SIRS), jumlah penderita kanker payudara di 

Indonesia (28.7%).  

Pendeteksian kanker payudara ini dengan menggunakan Metode K-Means 

Clustering dalam proses segmentasi, GLCM dalam ekstraksi ciri dan SVM dalam proses 

klasifikasi. Dimana citra yang akan diinput melewati proses pra–pengolahan atau 

preprocessing yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra yang dihasilkan agar 

dapat memberikan informasi yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah dalam 

melakukan interpretasi atas suatu citra. Teknik preprocessing yang digunakan yaitu 

Region of Interest (ROI), ROI digunakan secara otomatis yang dapat memangkas atau 

memotong sebagian citra Mammogram pada koordinat tertentu untuk mengesktrak area 

yang mengandung lesi kanker payudara pada citra hasil Mammogram yang dimasukkan. 

Tools yang akan digunakan untuk mengerjakan Proyek Akhir ini ialah Software Matlab. 

Hasil yang akan diperoleh pada Proyek Akhir ini ialah memastikan, apakah Citra 

Mammografi yang diinputkan normal atau tidak. Sesuai dengan database yang diperoleh 

dari Department of Physics,Royal Marsden Hospital, Fulham Road, London.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasi citra hasil Mammografi 

pada area kanker/tumor payudara normal atau abnormal. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah: 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur berupa buku refernsi, artikel, dan jurnal-

jurnal yang dapat menunjang Proyek Akhir ini.  

b. Konsultasi dan diskusi 

Tahap ini dilakukan dengan dosen pembimbing yang kompeten terhadap 

Pengolahan Citra menggunakan Matlab dan Weka. 

c. Pembuatan Sistem 

Melakukan pembuatan sistem yang digunakan untuk melakukan pendeteksian citra. 

Hasil yang didapat kemudian dianalisa dan di tuangkan dalam bentuk laporan. 

d. Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu padapedoman penulisan ilmiah, dalam hal ini 

penulisan Proyek Akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Politeknik 

Caltex Riau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil proses terakhir dalam mendeteksi citra mammogram yaitu klasifikasi. 

Klasifikasi pada sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode Support Vector 

Machine (SVM) yang mana SVM ini merupakan salah satu metode dalam supervised 

learning yang sering digunakan untuk klasifikasi. SVM memiliki konsep klasifikasi 

yang lebih baik dan lebih jelas secara matematis dibanding metode-metode klasifikasi 

lainnya. 
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Pada proses klasifikasi ini, citra Mammogram nodul kanker payudara 

dikelompokkan berdasarkan Abnormal dan Normal. Proses pengolahan citra 

Mammogram dari tahap awal hingga tahap akhir sangat berpengaruh terhadap besar nya 

nilai akurasi klasifikasi yang diperoleh. Hal tersebut dikarenakan, semakin baik hasil 

segmentasi yang didapatkan dan juga semakin baik hasil proses post-processing yang 

dihasilkan maka hasil ekstraksi ciri-ciri fitur yang digunakan dari proses sebelumnya 

akan sangat berpengaruh untuk mendapatkan nilai akurasi klasifikasi yang tinggi. 

Semakin besar akurasi pada data pelatihan, maka semakin besar pula akurasi pada data 

uji.  

 Hasil ekstraksi ciri yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya akan dilanjutkan ke 

proses klasifikasi. Pada semua program, proses klasifikasi SVM dilakukan hanya pada 

saat pelatihan/training data latih. Hal ini dilakukan agar citra yang ingin diuji sudah 

memiliki acuan dari hasil pelatihan data latih. Berikut merupakan syntax SVM pada M-

file yang digunakan untuk menjalankan dan menampilkan hasil klasifikasi 

menggunakan metode SVM pada data latih atau saat training data: 

 

Pada syntax diatas, terdapat fungsi fitcsvm yang mana fungsi dalam sistem ini 

digunakan untuk klasifikasi SVM dengan model klasifikasinya 2 kelas (2 classes). Jika 

model kelasnya lebih dari 2 kelas, fungsi yang dapat digunakan yaitu fungsi multisvm. 

Saat program ini dijalankan, hasil ekstraksi data abnormal dan normal sebelumnya akan 

di-load, lalu fungsi SVM dilakukan dan model klasifikasi ini akan disimpan untuk 

menjadi acuan pada GUI. Pada Gambar 1 dibawah ini merupakan nilai akurasi 

Mdl = fitcsvm(data_latih,target_latih,'Standardize',true,... 

    'KernelFunction','rbf','KernelScale','auto'); 
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klasifikasi pada data latih yaitu 92.5% untuk spesifikasi dan sensitifitasnya ialah 100% 

dan 85%. 

 

Gambar 1. Nilai Akurasi, Spesifikasi, dan Sensitifitas pada Data Latih 

Pada GUI, syntax yang digunakan untuk klasifikasi hanya memanggil atau load file 

data latih yang sebelumnya sudah disimpan untuk dijadikan acuan. Berikut adalah 

syntax klasifikasi pada GUI: 

 

Load Md1 pada syntax diatas merupakan syntax untuk memanggil M-file yang 

Bernama Md1. Untuk hasil pengujian, dari 20 citra data uji yang dicobakan pada GUI, 

hasil akurasi, spesifikasi, dan sensitifitasnya adalahdapat dilihat pada Gambar 85%, 

90%, dan 80%. 

set(handles.edit2,'String','') 

ciri = handles.ciri; 

load Mdl 

kelas_keluaran = predict(Mdl,ciri); 

set(handles.edit2,'String',kelas_keluaran) 
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Gambar 2. Nilai Akurasi, Spesifikasi, dan Sensitifitas pada Data Uji 

Untuk memastikan hasil klasifikasi benar atau tidak, hasil klasifikasi citra 

mammogram ini dapat dibandingkan dengan keterangan yang sudah ada pada database 

dari Department of Physics, Royal Marsden Hospital, Fulham Road, London.  

 

 

 

KESIMPULAN  

Dari data yang didapat dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 

1. Citra Mammogram dapat dideteksi menggunakan metode K-Means Clustering untuk 

segmentasi, GLCM untuk ekstraksi ciri, dan SVM untuk klasifikasi. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1147 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

2. Sistem ini telah dirancang untuk memberikan informasi mengenai penyakit 

payudara yang teridentifikasi sebagai normal atau abnormal. 

3. Hasil klasifikasi citra mammogram payudara menggunakan SVM menunjukkan 

hasil yang baik dan memperoleh nilai akurasi mencapai 85%. 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran untuk pengembangan tugas 

akhir pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Database citra mammogram yang digunakan pada sistem ini adalah citra 

mammogram lama. Untuk citra mammogram terbaru dapat menggunakan sistem 

terbaru pula. 

2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya sistem dapat dibuat dalam bentuk 

aplikasi sehingga dapat diakses dilaptop yang tidak memiliki software Matlab. 
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KLASIFIKASI PENYAKIT DIABETIC RETINOPATHY PADA CITRA 

FUNDUS BERBASIS DEEP LEARNING  

 

Vania Annisa Queentinela(1) ,Yuli Triyani(2)  

 

Abstract  

Diabetic Retinopathy is one of the complications of diabetes and if it is treated too late, the 

patient will experience permanent blindness. Diabetic Retinopathy cannot be detected 

directly. This is because the hallmark of Diabetic Retinopathy is on the retina of the eye and 

can only be detected by an ophthalmoscope which produces an image of the fundus. 

However, the stage of detecting and classifying the type of Diabetic Retinopathy using an 

Ophthalmoscope still takes a long time to get results, so a system that can detect Diabetic 

Retinopathy is needed quickly to detect Diabetic Retinopathy. The Diabetic Retinopathy 

detection system that will be built is a Deep Learning-based system by detecting the eye 

fundus image which will go through several stages of process such as preparing data, image 

training stage and image testing stage. The dataset used is from the kaggle.com and strare 

sites. This system will detect and classify Diabetic Retinopathy based on Deep Learning 

based on the characteristics of the appearance of mycroaneurysms, hard exudates, soft 

exudates, and bleeding in the form of dots, lines, and spots on the retina of the eye. The 

results obtained from the learning process obtained an accuracy of 86.7% and an error of 

13.3%. So it can be concluded that the googlenet architecture can classify diabetic 

retinopathy well. 

Keywords: Diabetic Retinopathy, bloodvessels, microaneurysms, exudates,  Deep 

Learning. 

 

Abstrak  

 

Diabetic Retinopathy merupakan salah satu komplikasi penyakit diabetes dan apabila 

terlambat ditangani penderita akan mengalami kebutaan permanen. Untuk pendeteksian 

Diabetic Retinopathy tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini karena ciri dari Diabetic 

Retinopathy berada pada retina mata dan hanya bisa dideteksi oleh Ophtalmoscope yang 
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menghasilkan sebuah citra fundus. Namun tahap pendeteksian dan pengklasifikasian jenis 

Diabetic Retinopathy menggunakan Ophtalmoscope masih membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk mendapatkan hasil sehingga dibutuhkan sistem yang dapat mendeteksi 

secara cepat untuk mendeteksi Diabetic Retinopathy. Sistem deteksi Diabetic Retinopathy 

yang akan dibangun merupakan system berbasis Deep Learning dengan mendeteksi citra 

fundus mata yang akan melewati beberapa proses tahap seperti mempersiapkan data, tahap 

training citra dan tahap testing citra. Dataset yang digunakan berasal dari situs kaggle.com 

dan strare. Sistem ini akan mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit Diabetic 

Retinopathy berbasis Deep Learning berdasarkan ciri-ciri munculnya mycroaneurysm, hard 

exudates, soft exudates, dan pendarahan dalam bentuk titik, garis, dan bercak pada retina 

mata. Hasil yang diperoleh dari proses learning didapat akurasi 86,7% dan error sebesar 

13,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur googlenet dapat mengklasifikasi 

penyakit diabetic retinopathy dengan baik. 

 

Kata Kunci: Diabetic Retinopathy, bloodvessels, microaneurysms, exudates,  Deep 

Learning. 

 

PENDAHULUAN 

Diabetic Retinopathy (DR) adalah salah satu dari komplikasi penyakit diabetes 

dan apabila terlambat ditangani penderita akan menyebabkan kebutaan permanen. 

Gejala yang ditunjukkan oleh penderita DR antara lain mikroneurisma, hemorrhages, 

hard exudates dan soft exudates. Gejala-gejala tersebut pada suatu intensitas tertentu 

dapat dijadikan suatu indikator fase (tingkat keparahan) diabetes retinopati. Pada 

awalnya pasien DR mungkin tidak dapat melihat perubahan pengelihatan pada tahap 

awal. Tetapi pada tahap selanjutnya, beberapa gejala seperti penglihatan yang 

terdistorsi, adanya bintik-bintik, rasa sakit atau tekanan terjadi pada mata.  

Pada pendeteksian DR tidak bisa dilakukan secara langsung dengan kasat mata, 

hal itu disebabkan karena ciri-ciri dari DR berada pada retina mata. Penyakit DR 

biasanya dapat dideteksi dengan menggunakan Fundus Camera atau Ophtalmoscope 

yang menghasilkan sebuah citra fundus. Tahap pendeteksian dan pengklasifikasian jenis 
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DR dengan menggunakan Fundus Camera dilakukan dengan pemeriksaan medis yaitu 

pengamatan secara langsung oleh dokter. Namun kendala dari cara ini adalah 

penanganan yang membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga untuk mengatasi kendala 

tersebut dibutuhkan sebuah sistem pengolahan citra digital berbasis Deep Learning yang 

mampu memproses citra fundus secara cepat dan akurat dalam mengklasifikasi fase DR. 

Sehingga dapat dilakukan pencegahan dini dan jika sudah terindikasi adanya DR dapat 

melakukan pengobatan dini dan dapat membantu dokter dalam menetapkan tindakan 

medis secara cepat dan tepat dengan waktu yang relatif cepat (Saiyar, 2017). 

Sistem deteksi Diabetic Retinopathy yang akan dibangun merupakan sistem 

deteksi citra fundus mata dengan metode Deep learning. Sistem ini akan melewati tahap 

training dan tahap testing. Tahap training merupakan tahap melatih sebuah jaringan 

menjadi sebuah sistem dengan data yang dipisahkan dengan tahap setelahnya. 

Sedangkan tahap testing merupakan tahap untuk menguji hasil latih dari tahap training  

dengan menggunakan data yang berbeda dengan data training.  Sistem ini akan 

mengklasifikasikan penyakit DR menjadi 3 tingkat yaitu tingkat normal, Non-

Proliferative DR (NPDR) dan Proliverative DR (PDR). 

 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

19. Bagaimana performansi akurasi dari Deep Learning dalam mengklasifikasikan 

penyakit Diabetic Retinopathy ? 

20. Apa saja arsitektur Deep Learning yang dapat mengklasifikasi penyakit Diabetic 

Retinopathy ? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
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4. Mengetahui hasil kinerja dari Deep Learning terhadap penyakit Diabetic 

Retinopathy. 

5. Mengetahui arsitektur yang dapat mengklasifikasi penyakit Diabetic 

Retinopathy. 

METODE PENELITIAN 

1. Dataset 

Data yang digunakan untuk data training dan data testing pada penelitian ini adalah 

data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya dan telah 

melalui tahap-tahap data mining. Data yang digunakan dalam penelitian ini baik data uji 

maupun data latih diperoleh dari kaggle.com dan database STARE (Structured Analysis 

of the Retina). Database STARE berjumlah 397 citra dengan ukuran citra 605 x 700 dan 

dataset yang didapat dari situs kaggle.com berjumlah 3.662 citra dengan ukuran citra 

224 x 224. Jumlah data yang digunakan setelah diseleksi dan berjumlah 2.163 citra 

dengan tipe data *ppm. Dengan masing – masing jumlah citra yaitu normal sebanyak 

859 citra, NPDR sebanyak 987 citra dan PDR sebanyak 317 citra. 

2. Rancangan Sistem 

Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu blok diagram yang dapat 

menjelaskan kerja sistem secara keseluruhan agar sistem yang dibuat dapat berfungsi 

sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah flowchart dari sistem ini : 
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Gambar 140 Flowchart  algoritma kasifikasi Diabetic Retinopathy berbasis Deep 

Learning 

 

3. Perancangan Model  
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Proses yang terjadi pada tahap ini yaitu training dan validation. Proses training adalah 

memasukkan dataset yang telah dipilih dan disusun menjadi sub folder. Dan validation 

adalah sebuah proses yang nantinya akan memisahkan data validasi dari data yang 

sudah di import pada tahap training. Sehingga data yang akan diolah tidak terjadi 

overfitting yang akan mengganggu sistem dalam melakukan proses pelatihan. 

 

 

 

4. Training Deep Learning 

Proses training deep learning pada tugas ini akan ditunjukkan pada flowchart seperti 

dibawah ini : 
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Gambar 141. Proses Training 

 

Proses Training dilakukan pada 3 jenis arsitektur yaitu Alexnet, SqueezeNet dan 

GoogLeNet. Setiap network memiliki ciri dan jumlah layers yang berbeda-beda. Alexnet 

menggunakan 8 lapisan, SqueezeNet menggunakan 18 lapisan dan GoogLeNet 

menggunakan 22 lapisan. Lapisan lapisan tersebut diantaranya Input Layers, 

convolution layers, subsampling layers, Sequence Layers, Activation Layers, 

Normalization, Dropout, and Cropping Layers, Pooling and Unpooling Layers, fully 

connected layers dan Output Layers. Pada proses Training terdapat beberapa opsi 

tambahan yang berguna untuk melatih jaringan seperti tingkat Training, jumlah 

maksimum epoch, dan mini-batch.  

5. Testing Deep Learning 
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Proses pengujian Deep Learning pada tugas ini menggunakan flowchart dibawah 

ini : 

 

Gambar 142. Pengujian Deep Learning 

 

Pada proses pengujian, data pengujian perlu melakukan perubah ukuran dari 

citra tersebut. Hal ini dikarenakan setiap arsitektur memiliki ukuran citra masukkan 

yang berbeda beda sesuai dengan dataset setiap arsitektur.  Citra yang telah di ubah 

ukurannya, diklasifikasi menggunakan model yang telah dilatih menggunakan arsitektur 

yang berbeda dengan menggunakan Deep Learning. Output dari hasil klasifikasi ini 

merupakan sistem yang dapat mengklasifikasi penyakit diabetic retinopathy pada citra 

fundus dan nilai akurasi dari model arsitektur tersebut.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Proses Training 

Hasil proses training yang di dapat ditampilkan pada Tabel .1 dibawah ini 

 

Tabel 22.Hasil training setiap arsitektur 

Arsitektur AlexNet GoogLeNet SqueezeNet 

Validation 

Accuracy  

85,65 % 85,65 % 85,19 % 

Iteration/epoch 115 115 115 

Validation 

frequency 

5 5 5 

 

 

2. Hasil Proses Testing 

Hasil akhir dari proyek akhir ini adalah sebuah sistem klasifikasi penyakit 

diabetic retinopathy pada citra fundus berbasis Deep Learning dengan menggunakan 

interface GUI Matlab. Penampilan dari interface GUI Matlab seperti gambar berikut: 
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Gambar 143. Tampilan Hasil Klasifikasi Dengan GUI 
 

Hasil dari testing dengan menggunakan 3 arsitektur : 

Tabel 23. Hasil testing dan akurasinya 

No Arsitektur Jumlah Data 

Jumlah Data Yang Benar 

Akurasi 

Normal NPDR PDR 

1 Alexnet 45 8 10 11 64.4% 

2 Googlenet 45 8 13 9 66.7 % 

3 Squeezenet 45 12 11 11 75.6% 

 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 45 citra testing didapat hasil 

akurasi dari ketiga arsitektur seperti pada tabel 2. Hasil dari pengujian tersebut terdapat 

beberapa hasil prediksi yang mengalami kesalahan dalam membaca citra. Hal ini terjadi 

karna citra fundus yang di import, sistem tidak memiliki perbedaan ciri, bentuk dan 
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warna yang terlalu signifikan dari setiap penyakitnya. Kesalahan data training yang 

terjadi pada sistem deep learning tidak dapat dipelajari lebih lanjut karena sistem deep 

learning bekerja secara otomatis untuk menentukan objek dari setiap layers. Dari data 

testing yang sudah diuji berdasarkan hasil klasifikasi dan perhitungan bahwa arsitektur 

Squeezenet yang memiliki akurasi yang tinggi. 

SIMPULAN  

Dari penelitian yang berjudul Klasifikasi Diabetic Retinopathy Pada Citra Fundus 

Berbasis Deep Learning dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat mendeteksi penyakit 

diabetic retinopathy pada citra fundus dengan baik. Nilai akurasi tertinggi yang 

diperoleh adalah sebesar 75.6%. Hasil akurasi tersebut didapat dengan menggunakan 

arsitektur Squeezenet. 

Sistem ini masih terdapat error, sehingga penulis memberi saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan yaitu dengan penggunaan hardware 

saat training dengan menggunakan computer dan menambahkan jumlah citra agar 

sistem lebih mengenal ciri dari penyakit tersebut.  
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Abstract  

Water is one of the most important sources of life. One way to save water is by monitoring 

the discharge of water consumed per month. The flow rate measurement is applied to every 

household that uses the PDAM, so that each house is installed a water meter, which is used 

to measure or record the volume of water that has been used for the purposes of each 

household. The measurement of the volume of water contained in the water meter is used to 

determine the amount of tariff that must be paid by each household to the PDAM every 

month of use. In this study, we will create a tool that can monitor the quality and use of 

PDAM water. The turbidity sensor will read the turbidity of the water in NTU units, the 

NTU value read will be able to determine whether the PDAM water quality is suitable for 

use in daily needs or not. The waterflow sensor readings will be installed in the middle of 

the pipe. The waterflow sensor sends flow data and is processed, the LCD will display the 

quality of the water and the flow of water that passes and the price. Sensor data is stored in 

the database and sensor readings can be seen in the Blynk application, Display readings 

sensors on the LCD can be monitored using the ESP32 Camera streaming by connecting 

wifi to the device. 

Keywords: PDAM, monitoring, sensor, ESP32 camera 
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Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting.Salah satu cara untuk 

melakukan penghematan air yaitu dengan memonitoring debit air yang dikonsumsi 

perbulannya. Pengukuran debit aliran diterapkan pada setiap rumah tangga yang 

menggunakan PDAM, sehingga setiap rumah dipasang meteran air, yang mana alat tersebut 

digunakan untuk mengukur atau mencatat seberapa besar volume air yang telah digunakan 

untuk keperluan setiap rumah tangga. Pengukuran besarnya volume air yang terdapat pada 

meteran air digunakan untuk penentuan jumlah tarif yang harus dibayar setiap rumah 

tangga kepada pihak PDAM setiap bulan pemakaian. Pada penelitian ini akan membuat alat 

yang dapat memonitoring kualitas dan penggunaan air PDAM. Turbidity sensor akan 

membaca kekeruhan air dalam satuan NTU, Nilai NTU yang di dibaca akan dapat 

mengetahui kualitas air PDAM apakah layak untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari 

atau tidak. Untuk pembacaan waterflow sensor akan dipasangkan ditengah pipa.waterflow 

sensor mengirim data debit air yang mengalir dan diproses,di LCD akan menampilkan 

kualitas air dan debit air yang lewat serta harganya.Data sensor disimpan di database dan 

pembacaan sensor dapat dilihat di aplikasi Blynk, Tampilan pembacaan sensor di LCD 

dapat di pantau menggunakan ESP32 Camera secara streaming dengan menghubungan wifi 

ke perangkat. 

Kata Kunci: PDAM, monitoring, sensor, ESP32 camera 

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, 

dengan demikian, semakin bertambahnya penduduk maka semakin meningkat pula 

kebutuhan air yang harus dipenuhi, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan air 

seperti untuk kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi dan sebagai sumber energi 

untuk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).  

Akibat penurunan kualitas air tanah, menyebabkan banyak masyarakat yang 

beralih menggunakan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun 

demikian PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) belum mampu melayani kebutuhan 

air bersih untuk seluruh masyarakat, masih banyak dijumpai fakta di lapangan bahwa 

kadar air yang di salurkan PAM (Perusahaan Air Minum) mengalami pencemaran baik 

bersifat kimiawi, bakteriologis maupun fisiologis. Secara fisiologis parameter yang 

dapat dijumpai dengan terjadinya perubahan warna, bau, rasa, suhu dan kekeruhan 

(Kautsar et al., 2016).  
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Kekeruhan merupakan sifat optik dari suatu larutan yang menyebabkan cahaya 

yang melaluinya terabsorbsi dan terbias. Air akan dikatakan keruh apabila air tersebut 

mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi, sehingga memberikan 

warna atau rupa yang berlumpur dan kotor. Air keruh yang tidak tembus pandang 

menyatakan bahwa air tersebut memiliki tingkat kekeruhan yang sangat tinggi 

sedangkan air yang tembus pandang memiliki kekeruhan yang rendah. Bahan-bahan 

yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, pasir halus dan bahan-

bahan organik. 

Meteran air sangat umum dijumpai pada setiap rumah pelanggan PDAM, baik di 

lingkungan perumahan, perkantoran maupun industri yang bertindak sebagai penghitung 

besar pemakaian air yang dipakai pelanggan setiap bulannya. Pada umumnya, meteran 

air dipasang di tiap rumah yang berlangganan kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum) sebagai penyedia air yang memenuhi kebutuhan air penduduk (Risna & 

Pradana, 2014). Dengan alat meteran air yang masih bersifat analog menyulitkan 

pelanggan untuk mengetahui jumlah pemakain air yang digunakan. 

Berangkat dari latar belakang di atas, pada penelitian ini  akan membuat 

Perancangan sebuah sistem pengendalian penggunaan air PDAM berbasis IoT dengan 

terintegrasi menggunakan arduino sebagai mikrokontroler, dengan beberapa perangkat 

sensor yaitu turbidity sensor sebagai pengukur kekeruhan air, water flow sensor sebagai 

pengukuran kecepatan debit air yang mengalir. Setelah pembacaan sensor berhasil data 

akan dikirim dan disimpan di database dan di tampilkan ke Aplikasi Blynk dan juga 

LCD. Pembacaan yang ditambilkan berupa nilai kekeruhan air dan jumlah debit air yang 

lewat serta harganya. Tampilan pembacaan sensor di LCD dapat di pantau 

menggunakan ESP32 Camera. Pada perancangan sistem monitoring ini diharapkan 

mampu memberikan kemudahan pada pelanggan PDAM untuk memantau penggunaan 

air secara real time. 

METODE PENELITIAN 

Pengujian alat monitoring air PDAM dilaukan dengan memasang water flow sensor 

ke pipa air PDAM dan turbidity sensor ke bak penampungan air PDAM. Sensor 

turbidity berfungsi sebagai pembacaan kekeruhan air PDAM dalam satuan NTU dan 

water flow sensor berfungsi sebagai pembacaan volume air PDAM beserta harganya. 

Setelah pembacaan sensor didapatkan maka pembacaan setiap sensor akan ditampilkan 
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ke LCD dan ESP32 Camera akan mengirimkan pembacaan keseluhan sensor ke aplikasi 

Blynk.Pembacaan seluruh sensor akan disimpan ke database pada modul SD Card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 144 Blok Diagram Penelitian 

Dalam membangun sebuah alat dibutuhkan suatu flowchart yang digunakan 

untuk menjelaskan sistem kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan flowchart Gambar 2 

menjelaskan tentang sistem monitoring kualitas air PDAM dengan menggunakan 

turbidity sensor. Sensor ini digunakan untuk dapat mengetahui kualitas air PDAM 

apakah layak untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari atau tidak. 

 

Arduino Uno 
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Mulai 

Inisialisasi pin input-

output mikrokontroler  

Konversi nilai 

tegangan ke nilai NTU 

Baca nilai NTU 

Tampilkan nilai 

NTU pada LCD 

Simpan data sensor 

Selasai 

Baca sensor Turbidity 

Gambar 145. Flowchart Turbidity sensor 

Dalam membangun sebuah alat dibutuhkan suatu flowchart yang digunakan 

untuk menjelaskan sistem kinerja secara keseluruhan. Berikut merupakan Flowchart 

Water Flow Sensor dari perancangan yang akan dibuat: 
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Gambar 146 Flowchart Water Flow Sensor 

 

Berdasarkan Flowchart Gambar 3 menjelaskan tentang sistem monitoring 

pemakaian air PDAM serta harganya dengan menggunakan water flow sensor. Untuk 

pembacaan water flow sensor maka diperoleh inputan pembacaan berupa pulsa 

frekuensi untuk menghitung kecepatan aliran air dalam satuan L/menit, karena untuk 

menghitung total banyaknya air yang digunakan dalam satuan m3 maka satuan 

kecepatan aliran air dikonversikan menjadi m3/menit dengan cara kecepatan aliran air 
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dibagi 1000 karena konversi L/menit ke m3/menit adalah 10-3. Setelah dikonversikan 

nilai aliran airnya maka untuk mendapatkan jumlah aliran air yang sudah melewati 

sensor dengan cara hasil perhitungan aliran air pertama dijumlahkan dengan perhitungan 

aliran air berikutnya. Kondisi ini akan berjalan secara terus-menerus atau bisa disebut 

looping. Setelah mendapatkan total aliran air yang telah melewati sensor akan masuk ke 

perhitungan biaya dengan tarif biaya air yang berbeda-beda dan program akan 

melakukan percabangan dengan melakukan sebuah keputusan. Pembacaan total aliran 

air tidak hanya sekali, namun dilakukan secara terus menerus selama aliran air melewati 

sensor. Setelah pembacaan sensor berhasil data akan disimpan ke database dan 

ditampilkan ke LCD. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dari alat monitoring air PDAM ini dilakukan dengan mengambil data 

setiap sensor yang digunakan. Adapun sensor yang digunakan adalah sensor water flow 

dan turbidity sensor. Selain itu komponen yang diujikan adalah ESP32 Camera. Sebagai 

data pembanding keakurasian water flow sensor menggunakan gelas pengukur takaran 

air dan untuk mengetahui akurasi turbidity sensor menggunakan 3 sampel air yaitu air 

PDAM, air parit dan air kopi. Berikut pada Tabel 1 adalah hasil dari pengujian tiap-tiap 

sensor.  

Tabel 24 Hasil pengujian keakurasian sensor 

Komponen Hasil Pengujian 

(%) 

Sensor water flow 99,4 

Sensor turbidity 100 

ESP32 camera 100 

  

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian stiap komponen yang digunakan pada 

monitoring air PDAM. Pengujian pertama yaitu sensor water flow dengan keakurasian 

99,4 %. Terdapat sedikit error disebabkan oleh aliran air yang masuk ke dalam water 
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flow sensor tidak tetap. Pengujian berikutnya adalah sensor turbidity dengan ke 

akuasian 100%. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana hasil pembacaan 

kekeruhan air pada PDAM  layak atau tidak untuk di gunakan. Selain pengujian 

sensor,pengujian terhadapat ESP32 camera, pengujian dilakukan dengan cara 

pengambilan foto pada pembacaan keseluruhan sensor air PDAM. 

 

Setelah melakukan pengujian pada setiap sensor yang digunakan selanjutkan sensor-

sensor dirancang sehingga dapat membaca keseluran pembacaan alat. Berikut adalah 

gambaran rancangan dari alat monitoring air PDAM berbasis IoT dan Tabel 2 adalah 

hasil dari pengujian keseluruhan alat. 

 

 

 

Gambar 147 Perancangan Alat Monitoring Air PDAM 

Pada Gambar 4 merupakan rancangan alat yang terdapat keterangan seperti berikut: 

1. Arduino Uno 

2. LCD 20x4 

3. Water Flow Sensor 

4. Turbidity Sensor 

5. ESP32 Camera 
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Gambar 148 Alat Monitoring Air PDAM Berbasis Iot 

Pada Gambar 5 menunjukkan keseluruhan alat monitoring penggunaan air 

PDAM dimana rangkaian alat diletakkan di dalam box dan sensor water flow di pasang 

di pipa PDAM serta sersor turbidity di pasang di tangking air PDAM. 

 

 

Tabel 25 Data penggunaan Air PDAM 

Tanggal Wakt
u 

Volume 
Air (L) 

Biaya 
(Rp) 

Kekeruhan 

(NTU) 

 13:0
0 

43,63 7091 7.12 

 
27 

14:0
0 

116,89 7245 7.55 

15:0
0 

226,15 7474 7.01 

Februari 

2021 16:0
0 

302,80 7635 7.31 

 17:0
0 

302,80 7635 7.31 

 18:0
0 

302,80 7635 7.31 
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 19:0
0 

409,85 7860 6.03 

 20:0
0 

522,08 8096 5.71 

 21:0
0 

565,26 8187 5.71 

 07:0
0 

565,26 8187 5.71 

 08:0
0 

636,30 8336 4.62 

 09:0
0 

676,88 8421 4.51 

 

28 

10:0
0 

676,88 8421 4.51 

11:0
0 

719,34 8510 4.84 

February 
12:0

0 
762,99 8602 5.06 

2021 
 13:0

0 
763,99 8064 5.27 

 14:0
0 

763,99 8064 5.27 

 15:0
0 

763,99 8064 5.27 

 16:0
0 

805,74 8692 5.38 

 17:0
0 

839,45 8762 5.71 

 18:0
0 

902,37 8894 5.92 

 19:0
0 

987,15 9073 5.82 

 20:0
0 

1058,56 9222 5.82 
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Pada Tabel 2 dapat dilihat tampilan pembacaan keseluruhan sensor pada air 

PDAM selama 2 hari. Dari percobaan selama dua hari dimana sensor water flow 

dipasangkan ke aliran pipa air PDAM dan turbidity sensor yang diletakkan di  dalam 

penampungan air PDAM, pembacaan sensor dilakukan setiap 1 jam, dari proses kerja 

keseluruhan alat didapatkan water flow sensor memiliki sensitivitas yang baik dalam 

mendeteksi besaran volume air yang lewat. Sensor ini memiliki rotor dan transducer 

hall-effect didalamnya untuk mendeteksi putaran rotor ketika fluida melewatinya. 

Putaran tersebut akan menghasilkan pulsa digital yang banyaknya sebanding dengan 

banyaknya fluida yang mengalir melewatinya.sehinga aliran air yang melewati water 

flow sensor akan dibaca dalam satuan liter untuk mendapatkan jumlah aliran air yang 

sudah melewati sensor dengan cara hasil perhitungan aliran air pertama dijumlahkan 

dengan perhitungan aliran air berikutnya. Kondisi ini akan berjalan secara terus-

menerus atau bisa disebut looping .Water flow sensor memiliki tingkat error rata-rata 

dengan alat pembanding sekitar 1,06 %. Terjadinya error pada sensor disebabkan karena 

aliran air yang masuk ke dalam water flow sensor tidak tetap. Perubahan nilai volume 

air pada waktu yang berbeda menunjukkan bahwa sensor sudah bekerja dengan baik dan 

dapat mengetahui perubahan volume air. Dari jumlah volume air yang telah didapatkan 

selanjutnya menetukan biaya  tarif pemakaian air PDAM yang telah digunakan dengan 

membaca total aliran air yang telah melewati sensor masuk ke perhitungan biaya dengan 

tarif biaya air per liter yang berbeda-beda dan program akan melakukan percabangan 

dengan melakukan sebuah keputusan. Pembacaan total aliran air tidak hanya sekali, 

namun dilakukan secara terus menerus selama aliran air melewati sensor. Pembacaan 

biaya pemakaian air mengalami perubahan mengikuti jumlah volume air yang sedang 

digunakan dan perhitungannya bekerja dengan baik dengan menampilkan harga 

pemakaian yang sesuai dengan jumlah volume air PDAM yang digunakan.  

Pada turbidity sensor yang diletakkan di dalam penampungan air PDAM selama 

dua hari didapatkan nilai kekeruhan pada air PDAM yang digunakan pelanggan dalam 

satuan Nephelometric Turbidity Unit (NTU). Turbidity sensor dapat mendeteksi 

kekeruhan air dengan membaca sifat optic air akibat sinar dan sebagai perbandingan 

cahaya untuk dipantulkan dengan cahaya yang akan datang, Kekeruhan merupakan 

kondisi air yang tidak jernih dan diakibatkan oleh partikel individu yang umumnya tidak 

terlihat oleh mata telanjang, mirip dengan asap di udara. Semakin banyak partikel dalam 

air menunjukan tingkat kekeruhan air juga tinggi. Pada turbidity sensor, bahwa semakin 

tinggi tingkat kekeruhan air akan diikuti oleh perubahan dari tegangan output sensor. 

Nilai yang di dapatkan sebesar 5 NTU, Pada pembacaan selama dua hari di dapatkan 
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pada beberapa percobaan nilai kekeruhan sebesar 7 NTU  ini dikarenakan penangkapan 

cahaya yang kurang baik. Dari referensi yang didapatkan yaitu pada peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 1990 dan Permenkes 2010 tentang persyaratan 

kualitas air besih di jelaskan pada peraturan tersebut bahwa batas maksimal nilai 

kekeruhan yang disetuju bernilai  25 NTU, oleh karena itu dari pembacaan sensor 

turbidity pada air PDAM yang bernilai 5 NTU maka dikatakan kualitas air PDAM masi 

baik dan dapat  digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

 

Gambar 149 Pembacaan Keseluruhan Alat 
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Gambar 150 Tampilan Blynk 

 

Pada Gambar 6 menunjukkan tampilan pembacaan keseluruhan alat berupa pembacaan 

volume air, kekeruhan air dan harga pemakaian. Gambar 7 menunjukkan tampilan Blynk 

untuk monitoring penggunaan air PDAM dimana pada aplikasi blynk ini terdapat tombol 

on off sebagai pengambilan gambar air PDAM dan notifikasi sebagai pemberitahuan 

jika gambar telah di dapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 151 Database Penggunaan air PDAM 

Pada Gambar 8 menunjukkan pembacaan database penggunaan air PDAM yang 

berlansung terus-menerus selama air PDAM mengalir melewati water flow sensor, data 

yang terbaca pada lcd akan dikirimkan ke modul sd card sehingga semua data yang 

terbaca akan tersimpan di SD Card. 

 

KESIMPULAN   

Dari penelitian ini yang berjudul monitoring air PDAM berbasis Iot dapat 

disimpulkan Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor water flow adalah 

sebesar 1,6 %. Pembacaan kekeruhan air PDAM dengan sensor turbidity di dapatkan 

nilai kekeruhan sebesar 5 NTU. Nilai harga(Rp) pemakaian air PDAM dapat bekerja 

dengan baik dengan nilai error 0 % , sesuai dengan jumlah volume air yang didapatkan. 
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Esp 32 Camera dapat bekerja dengan baik dengan mengirim gambar tampilan 

pembacaan ke blynk. 
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Abstract  

Currently the spread of the corona virus is taking the world by storm, which can spread quickly, 

the spread of this virus can attack the patient's breathing, so that some victims experience shortness 

of breath and require a ventilator to help sufferers breathe. In this study, an inexpensive ventilator 

was designed to help patients. The ventilator is designed in Pressure Regulated Volume Control 

(PRVC) mode, this mode can control the volume and pressure of the air entering the patient's 

lungs, so that the patient does not experience trauma due to pressure or volume that is not in 

accordance with medical rules. To control this, this ventilator uses a flow sensor and a pressure 

sensor that is controlled by a microcontroller and regulates the air pump from the oxygen tank to 

release air according to the required pressure and volume to the mask used by the patient to 

breathe. This tool can monitor the parameters needed and can adjust them according to the patient's 

condition and the power source of this tool is in the form of a battery so that this tool is portable, 

the ventilator settings are set with a tidal volume of 500ml with each breathing cycle taking 5 

seconds so that breaths per minute the output is 12 breaths/min. From the test results obtained data 

in the form of pressure that reaches 13.04 cmH2O at full speed of the air pump. 

 

Keyword : ventilator,pressure regulated volume control,microcontroller 
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Saat ini penyebaran virus corona sedang menggemparkan dunia yang dapat menular dengan cepat, 

penyebaran virus ini dapat menyerang pernapasan pasien, sehingga beberapa korban mengalami 

sesak napas dan memerlukan alat ventilator untuk membantu penderita dalam pernapasan. Pada 

penelitian ini dirancang sebuah ventilator yang murah untuk dapat membantu pasien. Ventilator 

dirancang dalam mode Pressure Regulated Volume Control (PRVC), mode ini dapat mengontrol 

volume dan tekanan udara yang masuk ke dalam paru-paru penderita, sehingga penderita tidak 

mengalami trauma akibat tekanan ataupun volume yang tidak sesuai kaedah medis. Untuk 

mengendalikan hal tersebut ventilator ini menggunakan flow sensor dan pressure sensor yang 

dikendalikan oleh mikrocontroller dan  mengatur pompa udara dari tanki oxygen agar 

mengeluarkan udara sesuai dengan tekanan dan volume yang dibutuhkan ke masker yang 

digunakan oleh  pasien dalam bernapas. Pada alat ini dapat memonitor paremeter-parameter yang 

dibutuhkan dan dapat mengaturnya sesuai kondisi pasien dan sumber tenaga dari alat ini berupa 

baterai sehingga alat ini bersifat portable, setingan ventilator di set dengan tidal volume 500ml 

dengan setiap siklus pernapasan memerlukan waktu 5 detik sehingga breath per minute yang 

dihasilakn  sebesar  12 breath/min. Dari hasil pengujian didapatkan data berupa tekanan yang 

mencapai 13,04 cmH2O pada kecepatan penuh pompa udara. 

 

Kata kunci : ventilator,pressure regulated volume control,mikrocontroller 

 

PENDAHULUAN 

Penyebaran virus corona saat ini sudah hampir keseluruh wilayah Indonesia untuk 

itu ICU di rumah sakit memerlukan alat bantu napas bagi pasien. Ventilator adalah 

sebuah alat yang dapat membantu pernapasan pasien yang terjangkit virus ini, 

dikarenakan virus ini menyerang bagian pernapasan dari penderita dan menyebabkan 

pasien kesulitan untuk bernapas. Saat ini ketersediaan ventilator di ICU di rumah sakit 

sangat terbatas apalagi dengan jumlah korban virus corona yang semakin naik setiap 

harinya, hal ini disebabkan oleh harga dan ketersediaan ventilator yang sulit untuk 

didapatkan oleh pihak rumah sakit. Pada beberapa kasus pasien mengalami gangguan 

napas saat sedang dalam perjalanan untuk itu tenaga medis harus bisa memberikan 

pertolongan dengan cepat sehingga ventilator ini harus bersifat portable atau dapat 
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dibawa kemana-mana. Pada proyek akhir ini akan dibuat sebuah ventilator yang murah 

namun dapat bekerja layaknya ventilator pada umumnya, adapun ventilator ini akan 

menggunakan sensor yang dapat ditemukan dengan mudah dan tersedia dipasaran. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang ventilator yang dilakukan oleh 

 (Indus University, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Karachi Section 

and Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017) yang berjudul “Prototyping 

of a Cost Effective and Portable Ventilator”. Pada penelitian ini ventilator 

menggunakan ambu bag yang akan dipompa secara mekanik dengan motor dc yang 

terhubung dengan batang besi yang bekerja seperti sebuah gunting untuk memompa 

ambu bag tersebut. Penelitian ini juga tidak dapat merubah tidal volume ventilatornya 

sehingga ventilator hanya memompa tidal volume sebanyak 700ml udara ke paru-paru 

pasien, hal tersebut dapat berakibat fatal apabila ventilator digunakan pada pasien yang 

memiliki tidak volume yang lebih kecil ataupun lebih besar, pasien dapat mengalami 

volutrauma akibat hal tersebut. 

Pada penelitian (Lee’e, 2020) hanya menggunakan blower tanpa sensor 

tekanan sehingga tekanan dikendalikan oleh speed control saja yang 

mengakibatkan pengoperasian tidak dapat dimonitor dengan baik. Pada peneliti a 

ini blower dapat mencapai tekanan 40 cmH2O dimana sangat berbahaya untuk 

pasien dan dapat mengakibatkan barotrauma karena tekanan yang melebihi 

20cmH2O yang menjadi patokan tekanan bagi pasien, penelitian ini tidak memiliki 

slot tabung oxygen untuk memasok udara ke dalam paru-paru pasien hanya 

menggunakan udara bebas tanpa filter udara. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Mohsen Al Husseini et al., 2010) yang 

berjudul “Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator”. Pada 

penelitian ini masih menggunakan system mekanik tetapi lebih hemat tempat, karena 
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menggunakan roller chain sehingga berat dan ukuran ventilator lebih kecil dari 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat flow sensor untuk dapat mengukur 

volume udara dari udara yang dipompa. Mikrocontroller yang digunakan adalah 

Arduino Duemilanove dan pada alat ini monitoring dapat dilihat pada layer monitor 

computer yang dapat di hubungkan ke Arduino. 

Berdasarkan beberapa kekurangan penelitian terdahulu diatas akan diperbaiki 

dalam penelitian ini diantaranya akan menggunakan air reservoir untuk 

menampung pasokan udara dari tanki oxygen dan udara bebas yang telah melewati 

filter udara terlebih dahulu. Setelah air reservoir telah mencapai tidal volume 

udara akan dilanjutkan ke paru-paru pasien dengan membuka valve air reservoir 

dengan tekanan udara yang telah dikendalikan oleh mikrokontroller sehingga 

ventilator ini mengendalikan volume dan tekanan dalam memompa udara ke dalam 

paru-paru. Setelah pasien mengeluarkan udara dari paru-paru sensor akan membaca 

kembali tekanan dan volume dari proses tersebut dan mikrokontroller akan 

menambah apabila volume yang diterima kurang dan akan mengurangi volume 

apabila volume lebih, proses ini terus berulang sampai pasien melepas ventilator. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Arduino UNO sebagai kontrol utama. Masukan dari 

alat yang dibangun berasal dari masukan Sensor tekanan dan arus udara sebagai 

penghitung tekanan dan besar arus udara yang mengalir pada jalur udara menuju pasien 

dan pembacaan sensor ini dapat dibaca pada analog pin Arduino UNO Adapun keluaran 
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dari sistem ini berupa informasi tidal volume dan tekanan udara yang diterima oleh 

pasien  yang menggunakan ventilator ini. 

Berikut ini adalah gambaran blok diagram dari prototype ventilator PRVC yang 

akan dibuat. 

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

 

Dari gambar 1 dapat dilihat terdapat air flow dan control flow dimana air flow 

adalah perjalan udara menuju pasien dimana pasien akan menggunakan Mask yang telah 

didesain untuk prototype ini. Control flow adalah jalur pengendalian microcontroller 

terhadap beberapa komponen yang mengendalikan ventilator ini. 
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Gambar 2. Perancangan keseluruhan alat 

Pada gambar 2  merupakan perancangan keseluruhan alat. Sensor dan komponen 

lainnya telah terhubung ke Arduino untuk dapat dikendalikan, terdapat 2 sensor yaitu 

sensor tekanan BMP280 dan sensor aliran YF-S201.Monitoring data sensor dapat 

diperhatikan melalui LCD 16 x 2. Kemudian pompa dikendalikan oleh BTS 7960 yang 

mendapatkan sumber tegangan dari batterai 18650 yang dapat diisi ulang. Sensor 

BMP280 akan mengukur tekanan udara untuk proses inspirasi pasien, sedangkan sensor 

YF-S201 akan mengukur volume dari proses ekspirasi pasien. BTS 7960 akan 

mengurangi atau menambah tekanan dengan cara memutar pompa lebih cepat atau lebih 

lambat sehingga tekanan inspirasi dapat diatur dalam mendapatkan tidal volume 500ml 

pada hasil ekspirasi pasien.  
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Gambar 3. Perancangan masker modifikasi 

Gambar 3 merupakan hasil modifikasi dari masker asap. Dengan menambahkan 2 

buah selang dimana masing masing selang memiliki 2 aliran yang berbeda yaitu selang 

inspirasi untuk memasok suplai udara dan oksigen ke paru-paru pasein, sedangkan 

selang ekspirasi digunakan untuk mengukur volume udara yang dihasilkan dari  proses 

ekspirasi pasien. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji kenerja serta hubungan antara 

perangkat keras dengan perangkat lunak sebagai program dari sistem. Dalam artian lain 

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat dan program yang telah dirancang dapat 

bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan. 
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. 

Gambar 4. Hasil perancangan tampak luar 

Gambar 4 merupakan penampakan alat dari luar lengkap dengan tabung oksigen 

dan masker asap yang telah di modifikasi. 

 

Gambar 5.Hasil perancangan tampak dalam 

 Gambar 5 merupakan penampakan dalam dari alat, terdapat 2 blower 

untuk membantu penyaluran oksigen ke pasien serta beberapa komponen elektronik 

lainnya. 

Pengujian Kecepatan Pompa Udara 
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Pada pengujian kecepatan pompa ini diperuntukkan untuk mengetahui fungsi dari 

modul BTS7960 dimana modul ini bertanggung jawab untuk mengendalikan 

kecepatan pompa, ,modul ini tidak bekerja secara individu melainkan 

mendapatkan control dari microcontroller dimana pada penelitian ini 

menggunakan arduino uno. 

Gambar 6. Grafik pengujian kecepatan udara 

 

Kecepatan yang diatur oleh arduino terhadap modul BTS7960 sudah 

dikonversikan ke dalam bentuk persen dimana nilai ini didapatkan dengan 

memetakan nilai PWM menggunakan fungsi map, disini PWM yang dapat diatur 

oleh arduino merupakan perubahan dutycycle dimana 0 merupakan dutycycle 

terkecil atau 0% sedangkan 255 merupakan dutycycle tertinggi atau 100% dari 

maksimal power yang diberikan ke modul BTS7960.Pada permulaan alat ini 

dijalankan PWM alat di set 100 atau setara dengan 38% dutycycle. 

Pengujian Tekanan udara 

Pada pengujian tekanan udara ini diperuntukkan untuk mengetahui tekanan 

yang diberikan kepada pengguna ventilator, tekanan didapatkan dengan 
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menempatkan sensor bmp280 di air reservoir dimana air reservoir merupakan 

tempat pencampuran udara bebas dari pompa dan oksigen. 

Gambar 7. Grafik pengujian tekanan udara 

 

 

Tekanan udara yang didapatkan merupakan perubahan tekanan yang dialami 

oleh sensor bmp280 dimana sensor ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu untuk membaca 

tekanan dengan cara mengurangkan hasil pembacaan sensor pada saat tidak ada tekanan 

menjadi 0. Sensor bmp 280 ini akan membaca tekanan dalam satuan pascal untuk itu 

diperlukan konversi untuk mendapatkan nilai pembacaan dalam satuan cmH2O dimana 

satuan ini digunakan dalam mengukur tekanan ventilator adapun konversi yang 

dilakukan adalah dengan mengalikan angka yang terbaca dalam pascal dengan bilangan 

0,0101972, dapat dilihat pada gambar 4.10 dimana nilai konversi tekanan 1 Pa setara 

dengan 0,0102 cmH2O konversi di table ini sudah dibulatkan. 

Pengujian Sistem PRVC 

Tabel 1. Pengujian system PRVC 

Volume Kecepatan (%) 
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Sebelum Sesudah 

120 45 47 

528 47 45 

330 50 52 

570 52 50 

200 70 72 

Pada pengujian ini diperuntukkan untuk mengetahui kinerja sistem PRVC 

pada ventilator sudah berkerja dengan baik atau tidak.Pengujian dilakukan dengan 

memberikan sistem volume di bawah 500ml dan melihat respon dari ventilator 

dimana dengan diberikannya volume dibawah 500ml diharapkan sistem akan 

menaikkan tekanan pengisian dengan menaikkan kecepatan air pump dalam 

memompa udara, begitu pula saat volume yang diberikan lebih dari 500ml 

sistemn akan menurunkan kecepatan pompa udara. 

Pengujian Tekanan yang Dihasilkan Terhadap Kecepatan 

Tabel 2. Pengujijan tekanan terhadap kecepatan 

Kecepatan(%) Tekanan(cmH2O) 

43 4,13 

50 5,87 

60 7,42 

70 8,84 

80 10,67 
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90 11,41 

100 13,04 

Pada pengujian ini diperukkan untuk mengetahui tekanan yang terukur 

pada kecepatan tertentu pompa udara. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

tekanan yang dibaca sensor bmp280 pada perubahan kecepatan pompa udara yang 

dapat dilihat pada serial monitor di aplikasi arduino ide. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil data yang diperoleh hasil pengujian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi kecepatan pompa udara maka semakin tinggi pula tekanan 

yang dihasilkan dimana pada kecepatan tertinggi yaitu 100% duty cycle 

tekanan yang dihasilkan mencapai 13,04 cmH2O 

2. Ventilator ini bekerja dengan 2 detik memompa udara dan 3 detik untuk 

menyalurkan serta mengukur volume udara sehingga untuk 1 cycle 

pernapasan membutuhkan waktu 5 detik dengan demikian BPM yang 

dihasilkan oleh ventilator adalah 12 BPM (Breath Per Minute). 

3. Ventilator di desain dengan dua buah pompa udara hal ini dimaksudkan 

untuk mencapai tekanan pengisian mencapai 10cmH2O. 

4. Motor driver yang digunakan adalah BTS7960, motor driver ini digunakan 

karena memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kriteria pompa yang 

digunakan yang mana memerlukan arus 4 Ampere dalam 

pengoperasiannya. 

5. Ventilator ini menggunakan LCD 16 x 2 sebagai monitoring parameter 

kecepatan pompa dan volume udara. 
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Abstract  

Mutual coupling between EMI filter components is a major concern when designing EMI filters for EMI 

attenuation in the high frequency range. To reduce mutual coupling and increase the damping 

conductivity of EMI, shields can be placed between the filter components. This study presents the 

modeling and measurement of an EMI filter with a shield copper placed between the filter components. 

3D electromagnetic field modeling software CST MWS is used to model filters over a wide frequency 

range. Modeling is done with different inductor positions on a double-sided PCB. The modeling results 

show that the shield that is installed in the mixed inductor position is the most effective in reducing the 

S21 value. Shield can reduce radiated emission well in the frequency range 200 kHz - 4.5 MHz and 40 

MHz - 60.8 MHz with a maximum attenuation value of 13.38 dB. 

Keywords: EMI filter, modeling, mutual coupling, shield. 

 

 

Abstrak  

 

Mutual coupling di antara komponen filter EMI menjadi perhatian utama ketika merancang filter EMI 

untuk redaman EMI dalam rentang frekuensi tinggi. Untuk mengurangi mutual kopling dan meningkatkan 
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konduktifitas redaman EMI, shield bisa ditempatkan di antara komponen filter. Penelitian ini menyajikan 

pemodelan dan pengukuran filter EMI dengan shield tembaga ditempatkan antara komponen filter. 3D 

electromagnetic field modeling software CST MWS digunakan untuk memodelkan filter dalam rentang 

frekuensi yang luas. Pemodelan dilakukan dengan posisi induktor yang berbeda pada PCB dua sisi. Hasil 

pemodelan didapatkan bahwa shield yang dipasang pada posisi induktor campuran paling efektif untuk 

meredam nilai S21. Shield dapat meredam radiated emission dengan baik pada rentang frekuensi 200 kHz 

- 4,5 MHz dan 40 MHz – 60,8 MHz dengan nilai redaman maksimum sebesar 13,38 dB. 

 

Kata Kunci: EMI filter, pemodelan, mutual kopling, shield 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini miniaturisasi conducted electromagnetic filter interference (EMI) filter 

adalah salah satu perhatian utama pada dunia industri elektronik moderen. Karena 

semua perangkat elektronik modern menjadi lebih kecil dan lebih kecil, conducted EMI 

filter harus mengikuti tren ini. Pengurangan ukuran filter EMI pasif bisa dicapai, 

terutama dengan menempatkan komponen filter sangat dekat satu sama lain. Tetapi 

pengurangan ukuran tersebut menimbulkan radiated emission yaitu mutual coupling 

antara komponen komponen filter tersebut. Sebagai akibat dari peningkatan parasit 

kopling Kinerja filter EMI dapat memburuk dalam rentang frekuensi tinggi(Asmanis et 

al., 2016b). untuk mengurangi radiated emission ini,salah satu teknik yang bermanfaat 

untuk mengurangi mutual kopling adalah dengan menggunakan shield tembaga vertikal 

ditempatkan di antara komponen filter EMI (Asmanis et al., 2014). 

 

Pemodelan filter EMI 3D elektromagnetik kompleks struktur dapat dilakukan 

dengan menggunakan finite integration technique(FIT). Computer Simulation 

Technology Microwave Studio (CST MWS) dapat digunakan untuk memodelkan filter 

EMI menggunakan FIT. CST MWS adalah salah satu perangkat lunak yang tersedia di 
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pasar. CST MWS digunakan secara berturut-turut untuk memodelkan kopling timbal 

balik antara kapasitor dan induktor serta model filter diferensial mode EMI (Asmanis, 

Ribickis, et al., 2015). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Asmanis, Stepins, et al., 2015) 

menggunakan range frekuensi 10KHz-100MHz dengan 3 kondisi dan tidak 

menggunakan shield di antar komponen komponen filternya. Ketiga posisi tersebut 

adalah dimana induktor diposisikan tegak lurus terhadap kapasitor, posisi induktor 

paralel terhadap kapasitor dan campuran, jarak antara kapasitor dan induktor adalah 30 

mm. Hasil pengukuran dan pemodelan terdapat dan menunjukkan S21 yang masih 

besar, dan tentunya mutual kopling antara komponen filter semakin besar yang 

menyebabkan terganggunya kinerja emi filter. 

  

Dalam penelitian ini pemodelan filter EMI mode diferensial yang lebih 

kompleks dari pada yang disajikan di dalam (Asmanis et al., 2016a)dijelaskan. Filter 

yang dimodelkan dan diukur dalam penelitian ini memiliki dua shield tembaga vertikal 

yang ditempatkan antara kapasitor dan induktor untuk mengurangi mutual kopling 

parasit antara komponen. Penelitian ini juga menggunakan 3 posisi induktor yang sama 

dengan penelitian terdahulu pada (Asmanis, Stepins, et al., 2015), tetapi penelitian ini 

menggunakan shield yang di letakkan diantara komponen komponen filternya untuk 

mengurangi nilai S21. Pemodelan dan pengukuran dilakukan untuk berbagai posisi 

kapasitor dan induktor pada papan sirkuit tercetak dua sisi (PCB).  

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

21. Bagaimana pemodelan EMI filter dengan menempatkan shield diantara 

komponen komponen filter ? 
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22. Berapakah nilai parameter S21 pada pemodelan dan pengukuran EMI filter 

dengan menempatkan shield diantara komponen filter ? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

6. Memodelkan EMI filter dengan menempatkan shield di antara komponen 

komponen filter. 

7. Membandingkan hasil pemodelan menggunakan CST MWS dengan hasil 

pengukuran 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini melakukan pemodelan desain 3D EMI filter pada aplikasi CST dan 

melakukan perancangan EMI filter. Pemodelan menggunakan kapasitor dan induktor 

dengan 3 posisi induktor yang berbeda tetapi tetap menggunakan sirkuit yang sama 

seperti pada gambar 1, untuk posisinya yaitu posisi induktor dipasang tegak lurus 

terhadap kapasitor, posisi induktor dipasang paralel terhadap kapasitor dan posisi 

induktor dipasang secara campuran yaitu satu induktor tegak lurus dan induktor satu lagi 

paralel terhadap kapasitor, pada gambar 2-gambar 4 terdapat 3 posisi induktor yang 

dimodelkan pada CST. Setelah dilakukan pemodelan selanjutnya pengambilan nilai S21 

dengan tiga posisi induktor berbeda. Nilai S21 ini adalah koefisien transfer dari port 1 

ke port 2, nanti akan didapatkan hasil terbaik, yaitu nilai S21 yang kecil, karena semakin 

kecil nilai S21 ini maka mutual kopling antara komponen filter semakin berkurang dan 

hasil terbaik tersebut akan difabrikasi dan diambil data pengukuran menggunakan 

network analyzer. 
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Gambar 1. Sirkuit untuk pemodelan and pengukuran 

 

 

 

Gambar 2 Posisi Induktor Paralel Terhadap Kapasitor 
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Gambar 3 Posisi Induktor Paralel Terhadap Kapasitor 

 

 

Gambar 4 Posisi Induktor Campuran Terhadap Kapasitor 

 

Hasil S21 dari pemodelan 3D dan pengukuran tersebut akan dianalisa. Analisa 

ditujukan pada hasil pengukuran apakah hasil pemodelan 3D pada CST MWS telah 

sesuai dengan hasil pengukuran kemudian membandingkan hasil dari pemodelan 3D 

dan pengukuran. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pengujian S21 pada CST MWS dengan tiga posisi induktor 

yang berbeda yaitu posisi induktor dipasang tegak lurus terhadap kapasitor, posisi 

induktor dipasang paralel terhadap kapasitor dan posisi induktor dipasang secara 

campuran yaitu satu induktor tegak lurus dan induktor satu lagi paralel terhadap 

kapasitor 

  

 

Gambar 5. Grafik pengukuran S21 dengan tiga posisi induktor 

 

 Dapat dilihat pada gambar 5, hasil posisi induktor campuran merupakan hasil 

terbaik, karena nilai S21 pada posisi induktor campuran lebih rendah dari yang lain dan 

bahkan pada rentang frekuensi yang lebih tinggi yaitu pada frekuensi di atas 5 MHz 

sampai frekuensi 40 MHz nilai S21 dengan posisi induktor campuran memiliki nilai 
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yang lebih rendah dari pada posisi induktor lainnya, semakin rendah nilai S21 yang 

didapatkan maka parasit mutual coupling yang dihasilkan semakin berkurang dan 

radiated emission nya ikut berkurang, dan attenuasi EMI pun semakin tinggi. selisih 

nilai S21 dengan kondisi posisi induktor campuran relatif besar dibandingkan dengan 

posisi induktor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa dengan posisi induktor campuran 

ini akan menghasilkan radiated emission relatif rendah. 

 Pengukuran S21 dengan posisi induktor campuran yakni satu induktor posisinya 

tegak lurus terhadap kapasitor dan induktor satu lagi posisinya paralel terhadap 

kapasitor ini dilakukan dengan Network Analyzer. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Hasil pengukuran S21 posisi Induktor campuran 

 Pada frekuensi 30 kHz sampai 200 kHz nilai S21 pada rangkaian tanpa shielding 

memiliki nilai yang lebih kecil. Pada frekuensi 200 kHz sampai dengan frekuensi 4,5 

MHz shielding dapat bekerja dengan baik dimana nilai S21 yang dihasilkan lebih kecil 

dari pada rangkaian tanpa shielding. Pada rentang frekuensi tersebut shielding dapat 
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menghasilkan redaman hingga 12,9 dB pada frekuensi 1029700 Hz. Dari frekuensi 4,5 

MHz sampai frekuensi 40 MHz shielding tidak bekerja cukup baik karena nilai S21 

yang dihasilkan lebih besar dari pada nilai S21 rangkaian tanpa shielding. Pada 

frekuensi 60,8 MHz sampai 100 MHz shielding tidak lagi bekerja dengan baik dalam 

meredam radiated emission. 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemodelan EMI filter terbaik pada 

penelitian ini adalah dengan posisi induktor campuran karena menghasilkan nilai S21 

yang lebih kecil dibandingkan posisi lainnya.dan nilai S21 hasil simulasi lebih baik dari 

pada nilai S21 hasil pengujian karena memiliki nilai yang lebih kecil dengan selisih nilai 

rata rata sebesar 19 dB. Shileding pada rangkaian induktor campuran bekerja dengan 

baik dalam   meredam radiated emission pada frekuensi 200 kHz - 4,5 MHz dan 40 

MHz – 60,8 MHz dan shield dapat menghasilkan redaman terbesar sebesar 13,38 dB 

pada frekuensi 20,024 MHz 

 

Penelitian ini masih bisa dikembangkan yakni untuk penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan induktor yang lebih kecil dan menggunakan material shielding lainnya 

dan variasi ketebalan material. 
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Abstract 

 

With the increasing complexity of digital devices and the development of wireless devices, 

there are many design and fabrication problems that are encountered. Especially the circuit 

module which sometimes causes Electromagnetic Interference in the equipment itself or 

excessive electromagnetic radiation resulting in Electromagnetic Interference (EMI) 

problems. Magnetic Near Field Probes are very effective in detecting EMI, which is 

Radiated Emission in the Near Field. In this study, the measured radiated signal was in the 

frequency range 0 - 150 KHz. The aim of this research is to be able to design and 

implement magnetic near field probe for low frequency applications in the 0 to 150 KHz 

range to detect Electromagnetic Radiated Emission. In this research, the design of a 

Magnetic Field Probe to detect low frequency Radiation Emission requires determining the 

dimensions of the probe as well as the constituent material of the coil core of the probe. The 

dimensions of the probe are 4mm in diameter, the number of turns 50 and the core material 

of the probe winding is iron. The resonant frequency of the probe is designed at 75 KHz. In 

the measurement process with a Magnetic Field Probe, a supporting circuit such as an 

Amplifier is also used to increase the sensitivity of the probe. 

 

Keywords: Electromagnetic Interference, Radiated Emission, Magnetic Near Field Probe, 

Amplifier  
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Abstrak 

 

Semakin meningkatnya kompleksitas perangkat digital dan diikuti dengan berkembangnya 

perangkat nirkabel, ada banyak desain dan masalah fabrikasi yang ditemukan. Terutama 

modul sirkuit yang terkadang sering menyebabkan gangguan Elektromagnetik dalam 

peralatan itu sendiri atau radiasi elektromagnetik berlebihan sehingga menghasilkan 

masalah Electromagnetic Interference (EMI). Magnetic Near Field Probe sangat efektif 

digunakan untuk dapat mendeteksi EMI yang sifatnya radiated emission dalam medan 

dekat. Pada penelitian ini sinyal radiated yang diukur berada pada range frekuensi 0 – 150 

KHz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat merancang juga mengimplementasikan 

Magnetic Near Field Probe untuk aplikasi frekuensi rendah pada rentang 0 hingga 150 KHz 

guna mendeteksi Radiated Emission Elektromagnetik. Pada penelitian ini perancangan 

Magnetic Field Probe untuk mendeteksi emisi radiasi frekuensi rendah diperlukan 

penetapan ukuran dimensi dari probe juga bahan penyusun inti lilitan pada probe. Dimensi 

probe dengan diameter 4mm, jumlah lilitan 50 dan dengan bahan inti lilitan probe adalah 

besi.  Frekuensi resonansi probe yang dirancang sebesar 75 KHz. Dalam proses pengukuran 

dengan magnetic field probe rangkaian pendukung seperti amplifier juga digunakan untuk 

meningkatkan sensitivitas probe. 

 

Kata Kunci: Electromagnetic Interference, Radiated Emission, Magnetic Near Field 

Probe, Amplifier 

 

PENDAHULUAN 

Semakin meningkatnya kompleksitas sirkuit digital dan diikuti dengan 

perkembangan  perangkat nirkabel ada banyak desain dan masalah fabrikasi yang 

ditemukan. Sistem elektronik modern semakin mengintegrasikan berbagai macam 

perangkat elektronik multifungsi di bawah keadaan ukuran fitur yang semakin 

berkurang dan frekuensi operasi yang meningkat. Sebagai konsekuensinya, masalah 

intrasistem electromagnetic compatibility (EMC) menjadi lebih parah karena interaksi 

interferensi di antara berbagai perangkat yang memancar dan struktur, seperti sirkuit 
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jam, heat sinks, frekuensi radio (RF) antena, printed circuit board (PCB), dan power 

ground (PG) plane (Li & Du, 2018).  

Dalam penelitian sebelumnya efek dari radiasi Elektromagnetik ini dapat 

menimbulkan masalah kesehatan terhadap manusia. Pada penelitian yang telah 

dipublikasikan mengatakan bahwa menatap layar monitor yang terlalu lama dilihat akan 

menghasilkan radiasi elektromagnetik frekuensi sangat rendah (Very Low Frequency / 

VLF)  dan radiasi elektromagnetik amat sangat rendah (Extremely Low Frequency / 

ELF) sehingga dapat merusak penglihatan (Wijaya et al., 2019). Emisi yang dihasilkan 

oleh frekuensi rendah untuk standar radiasi EMI sampai saat ini masih belum 

ditetapkan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa pada 

frekuensi 2 – 150 KHz sangat sering sekali terjadinya disturbansi (Pratama & Sudiarto, 

2020).  

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini telah dilakukan 

perancangan Magentic Near Field Probe untuk mengukur sinyal Radiated frekuensi 

rendah (0 - 150 KHz) dengan tambahan rangkaian amplifier. Salah satu metode efektif 

untuk menyelesaikan masalah EMI adalah dengan mengidentifikasi noise  yang 

dipancarkan oleh sumber EMI melalui pengukuran near-field. Probe elektromagnetik 

digunakan untuk pengukuran medan dekat sebagai komponen utamanya (Bang et al., 

2019).  

Probe yang didesain seperti induktor ini mampu menjangkau frekuensi rendah. 

Jika dibandingkan dengan magnetic field probe berbentuk antena Loop butuh dimensi 

yang besar untuk dapat menjangkau frekuensi yang rendah. Hal itulah yang akan 

menjadi kelebihan magnetic field probe yang akan diteliti ini. Untuk penambahan 

rangkaian RF amplifier pada proses pengukuran ini diharapkan dapat meningkatkan 

gain sinyal dan sensitivitas probe input Radiated Emission. Juga pada desain Magnetic 
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Near Field Probes  nya menggunakan sistem induksi magnetic yang memanfaatkan 

lilitan Coil dengan inti besi.  

 Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana sensitivitas dan respon frekuensi dari Magnetic Near Field Probes. 

2) Bagaimana hasil penguatan sinyal Radiated yang diperoleh dari gain RF 

Amplifier. 

3) Berapakah nilai Radiated Emission dari hasil pengujian dengan menggunakan 

Magnetic Near Field Probes dan atau tanpa menggunakan RF Amplifier. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat merancang juga 

mengimplementasikan Magnetic Near Field Probes untuk aplikasi frekuensi rendah 

pada rentang 0 hingga 150 KHz guna mendeteksi emisi dari radiasi elektomagnetik.  

 

METODE PENELITIAN 

Pembuatan Magnetic Near Field Probes yang digunakan untuk mengukur radiasi 

elektromagnetik pada Switching Power Supply dengan frekuensi 91 KHz telah 

diusulkan dan diproduksi (Fano et al., 2016). Teknik pemindaian near field untuk 

mengevaluasi kerentanan IC muncul pada awal tahun 2000. Metode ini memungkinkan 

lokalisasi spasial cacat fungsional yang disebabkan oleh listrik dan/atau medan magnet 

yang dihasilkan oleh probe yang ditempatkan di atas perangkat dalam pengujian 

(DUT)(Durier et al., 2019). Magnetic Near Field Probe yang diusulkan terbuat dari 

bahan lilitan kawat tembaga pada inti besi yang berfungsi sebagai Core induktansi. 

Sistem kerja yang digunakan adalah menggunakan prinsip lilitan flux kuat medan 
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magnet untuk menangkap sinyal radiasi elektromagnetik medan dekat. Lilitan kawat 

pada core besi dengan diameter 4 mm dihubungkan dengan kabel coaxial RG 58 (Z0 = 

50Ω) dan konektor BNC. Perancangan yang dilakukan menggunakan hitungan 

matematis induktansi flux kuat medan magnet. Range frekuensi yang diukur merupakan 

range frekuensi rendah yang antenna loop tidak bisa melakukan pengujian frekuensi 

rendah tersebut.  

Berikut adalah alur pengerjaan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1 di 

bawah ini. 

 

Gambar 1. Bagan alur pengerjaan penelitian 

 

Perancangan Magnetic Field Probe ini disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi 

kerja yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi induksi juga diperhatikan dan 

kapasitansi akan di terapkan pada perancangan ini untuk mendapatkan frekuensi 
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resonansi dari Magnetic Field Probe. Adapun juga gambar rancangan Magnetic Field 

Probe yang diharapkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2. Rancangan penempatan ukuran Probe 

 

Langkah-langkah perhitungan untuk perancangan Magnetic Field Probe dapat 

dilakukan seperti pada uraian di bawah ini: 

1. Menentukan nilai induktansi dengan fr = 75 KHz 

                                                                                                                     

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

 

 

 

 

2. Menentukan panjang lilitan probe 

Pada tahap ini menentukan panjang lilitan dari Probe setelah nilai induktansi 

didapatkan pada perhitungan sebelumnya. 
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………(2) 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menguji kualitas Probe hasil rancangan adalah dengan melakukan 

pengukuran langsung pada rangkai elektronik yang memiliki radiasi Elektromagnetik di 

sekitarnya. Dalam penelitian ini perangkat elektronika yang dijadikan bahan 

percobaannya adalah EM Demo Board, Power Supply, LCD TV, Kipas Angin dan 

Charger HP. Pada pengukuran EM Demo Board, probe hasil rancangan ditambah 

dengan perangkat amplifier untuk melihat pengaruh tingkat sensitivitas probe bila 

ditambahkan perangkat amplifier. Adapun hasil pengukurannya seperti dibawah ini: 

 

 

Tabel 1 

Hasil Perbandingan pengukuran Radiated Emission dengan atau tanpa Amplifier 

pada EM Demo Board 

Jenis perangkat Tanpa Amplifier Dengan 

Amplifier 
Selisih (dB) 
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elektronik (dBuV)  (dBuV) 

10 KHz 12,37 65,63 53,26 

40 KHz 11,66 37,25 25,59 

50 KHz 12,7 42,96 30,26 

70 KHz 11,05 47,26 32,96 

75 KHz 15,07 48,24 33,17 

90 KHz 14,9 39,81 24,91 

110 KHz 12,99 39,39 26,4 

130 KHz 15,26 41,44 26,18 

150 KHz 17,18 41,55 24,37 

 

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat selisih hasil antara pengukuran menggunakan 

tambahan perangkat Amplifier dan tanpa tambahan perangkat Amplifier. Dari selisih 

dua jenis metode pengukuran tersebut telah menunjukkan hasil selisih tertinggi berada 

pada frekuensi 70 KHz. Hal itu menunjukkan bahwa probe hasil rancangan ini sudah 

mampu bekerja secara maksimal pada frekuensi yang diharapkan yaitu 75 KHz. 

Frekuensi ini merupakan frekuensi resonansi yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih 

dahulu untuk dapat merancang Magnetic Near Field Probe. 

Setelah itu dilanjutkan dengan pengujian pengukuran Radiated Emission pada 

perangkat elektronik lainnya yaitu Power Supply, LCD TV, Kipas Angin dan Charger 

HP. Dari pengukuran pada beberapa perangkat tersebut didapat hasil Radiated Emission 

tertinggi yang selanjutnya disesuaikan dengan frekuensi yang terukur. Adapun hasil 

pengukuran tersebut terdapat pada tabel 2 di bawah ini: 
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Tabel 2 

Nilai Tertinggi Hasil Pengujian pada Perangkat Elektronik  

Perangkat Elektronik Frekuensi (KHz) 

Radiated 

Emission 

(dBuV) 

Power Supply 132,75 20,6 

LCD TV 135 31,1 

Kipas Angin 133,5 21,7 

Charger HP 107,62 26,5 

 

Pada tabel 2 diatas menunjukkan hasil pengukuran yang bervariasi terhadap 

frekuensi yang terukur oleh probe. Beberapa hasil pengukuran itu juga tentunya sesuai 

didapat dari rentang frekuensi yang diuji yaitu antara 0-150 KHz. Dari empat perangkat 

elektronik yang diuji LCD TV menunjukkan nilai Radiated Emission yang lebih tinggi 

dibanding yang lain. Emisi yang tinggi tentunya akan membuat kinerja perangkat 

disekitarnya terganggu. Selain itu juga Emisi LCD TV yang tinggi juga akan merusak 

kesehatan mata manusia karena pancaran radiasi yang buruk. Hal itu sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.Sedangkan pada perangkat lainnya nilai 

emisi ini juga masih terukur dan nilainya rata-rata diatas 20 dBuV. 
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Gambar 3. Rancangan uji coba DC Microgrid 

  

Perangkat elektronika yang diuji seperti pada gambar 3 merupakan jenis perangkat 

yang memang sering sekali menimbulkan Radiated Emission di sekelilingnya. Probe 

hasil rancangan ini memang di desain untuk bisa menangkap sinyal Radiated Emssion 

sebaik mungkin pada frekuensi rendah antara 0-150 KHz. Dari data diatas sudah terlihat 

bahwa Probe ini berhasil mengukur emisi yang muncul pada tiap-tiap perangkat. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan data yang didapatkan pada pengujian Radiated Emission oleh 

Magnetic Near Field Probe hasil fabrikasi, maka dapat disimpulkan bahwa Frekuensi 

kerja yang di dapatkan untuk mengukur Radiated Emission EM Demo Board berada 

pada frekuensi 75 KHz. Pada frekuensi tersebut probe hasil rancangan dapat mengukur 

emisi secara maksimal. Penambahan Amplifier untuk meningkatkan sensitifitas probe 

hasil rancangan berhasil meningkatkan sensitifitas probe menjadi 31,15 dB lebih tinggi 

dari pada tanpa amplifier. Perangkat elektronik yang diuji yaitu Power Supply PC 

memiliki empat puncak emisi yang terukur menyentuh hampir 20 dBuV. Sedangkan 
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perangkat elektronik lainnya seperti LCD TV dan Kipas Angin hanya menghasilkan 

satu kali emisi yang signifikan pada satu frekuensi saja. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya adalah membuat Magnetic Near Field Probe 

dengan bahan inti lilitan yang berbeda. Juga dalam pengujiannya dapat menggunakan 

range frekuensi yang lebih luas. 
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Abstract  

 

Riau Province is an area that has the largest peatland area on the island of Sumatra, namely ± 

4.04 million hectares or 56.1% of the total area of peatland in Sumatra. Illegal forest burning 

which often occurs in the province of Riau has resulted in worsening air quality and a haze 

that hits Riau Province almost every year. Air quality monitoring system placed in the 

Politeknik Caltex Riau environment is used to assist smoke emergency decision making. This 

system is designed using the NodeMCU ESP8266 as the Master Control Unit (MCU) and 

uses several sensors, including the GP2Y1010AU0F as a detector for airborne PM10 levels, 

the DHT11 sensor as a temperature and humidity detector, the MQ-7 sensor as a detector for 

carbon monoxide levels in the air. Sensor data is sent to the database and displayed on a local 

website page (localhost) in realtime. PM10 sensor testing has an average error rate with a 

comparison tool of 9.56%, a temperature sensor of 8.42% and a humidity sensor of 2.89%. 

With this system, the entire campus academic community will be able to find out information 

on air quality in real time and help the campus in making smoke haze emergency decisions in 

the Riau Caltex Polytechnic environment. 

 

Keywords: NodeMCU ESP8266, realtime, website, haze, localhost 
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Abstrak  

 

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut terluas di Pulau Sumatera 

yaitu ± 4,04 juta Ha atau 56,1% dari luas total lahan gambut di Sumatera. Pembakaran hutan 

ilegal yang sering terjadi di wilayah Provinsi Riau mengakibatkan kualitas udara semakin 

memburuk dan menimbulkan kabut asap yang melanda Provinsi Riau hampir setiap tahun. 

Sistem monitoring kualitas udara yang ditempatkan di lingkungan Politeknik Caltex Riau 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan darurat asap. Sistem ini dirancang 

menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai Master Control Unit (MCU) serta menggunakan 

beberapa sensor, diantaranya GP2Y1010AU0F sebagai pendeteksi kadar PM10 udara, sensor 

DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban, sensor MQ-7 sebagai pendeteksi kadar 

karbon monoksida di udara. Data sensor dikirimkan pada database dan ditampilkan pada 

halaman website lokal (localhost) secara realtime. Pengujian sensor PM10 memiliki tingkat 

error rata-rata dengan alat pembanding sebesar 9,56%, sensor suhu sebesar 8,42% dan sensor 

kelembaban sebesar 2,89%. Dengan sistem ini, civitas akademika kampus dapat mengetahui 

informasi kualitas udara secara realtime serta membantu pihak kampus dalam pengambilan 

keputusan darurat kabut asap di lingkungan Politeknik Caltex Riau. 

 

Kata kunci: NodeMCU ESP8266, realtime, website, kabut asap, localhost 

 

PENDAHULUAN 

4. Latar Belakang 

Udara merupakan materi yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kualitas udara 

mengambil peran penting bagi kehidupan mahkluk hidup di permukaan bumi ini, 

terutama untuk manusia. Dewasa ini, kualitas udara di beberapa kota di wilayah 

Indonesia terus mengalami penurunan akibat interaksi berbagai sumber polutan seperti 

asap pembakaran hutan, asap kendaraan dan industri (Ismiyati, 2014). Standar kualitas 

udara mengacu pada standar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Rentang kualitas udara yang baik untuk kesehatan yaitu pada rentang 0 – 100 µg/m^3 

dimana jika manusia menghirup udara dibawah standar tersebut dapat menyebabkan 

penyakit jangka panjang (kemkes.go.id).  
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Provinsi Riau sering dilanda bencana kabut asap akibat dari kebakaran hutan yang 

terjadi hampir setiap tahun (kompas.com, 2019). Kabut asap berdampak pada beberapa 

sektor kehidupan, salah satunya yaitu pemberhentian kegiatan perkuliahan di 

Politeknik Caltex Riau. Selama ini pihak kampus mengacu pada data www.bmkg.go.id 

dalam pengambilan keputusan darurat bencana kabut asap. Namun kualitas udara di 

beberapa tempat cenderung berbeda, sehingga perlu dibuat suatu sistem monitoring 

kulitas udara yang khusus ditempatkan di lingkungan Politeknik Caltex Riau. Sistem 

ini dapat memberikan informasi dengan cepat dan valid mengenai kondisi kualitas 

udara terkini di lingkungan Politeknik Caltex Riau. 

Selain itu, proses pemantauan dan pengawasan kualitas udara yang baik dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan civitas akademika Politeknik Caltex Riau. Sistem ini 

dapat melakukan monitoring kualitas udara dan pengambilan keputusan dengan tingkat 

mobilitas yang lebih baik, kemampuan analisa terhadap kondisi udara sesuai dengan 

standar kesehatan, serta menampilkan data perkiraan cuaca yang bersumber dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

5. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, Sistem Monitoring Kualitas Udara untuk Membantu 

Pengambilan Keputusan Darurat Asap di Lingkungan Politeknik Caltex Riau berfokus 

pada beberapa hal, diantaranya adalah : 

1) Apakah data kualitas udara dari sistem ini sesuai dengan kondisi udara di 

lingkungan Politeknik Caltex Riau ?   

2) Berapa lama waktu komputasi dan pengiriman informasi kepada user 

menggunakan sensor GP2Y1010AU0F (Optical Dust Sensor) ? 
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3) Berapa tingkat akurasi dari alat bantu pengambilan keputusan darurat asap 

di Lingkungan Politeknik Caltex Riau ini? 

6. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

3) merancang dan membuat suatu sistem monitoring kualitas udara untuk 

membantu pengambilan keputusan darurat asap berdasarkan pembacaan 

kualitas udara di lingkungan Politeknik Caltex Riau (PCR). 

4) Membantu pihak kampus, khususnya bagian akademik dan kemahasiswaan 

dalam pengambilan keputusan “Libur/Tidak Libur” nya kegiatan belajar 

mengajar saat terjadi bencana kabut asap. 

 

METODE PENELITIAN 

4. Flowchart System 

Diagram alir atau flowchart digunakan sebagai acuan dalam pembuatan code 

program. Pada diagram alir berisi penentuan instruksi-instruksi dari program yang akan 

dibuat. Gambar 1 merupakan flowchart Sistem Monitoring Kualitas Udara yang dibuat 

pada penelitian ini. Secara garis besar, flowchart ini berisi instruksi atau perintah 

pembacaan data sensor, klasifikasi tingkat kualitas udara menggunakan metode fuzy 

logic, pengiriman data sensor ke website, serta sistem pengambilan keputusan yang 

ditampilkan langsung pada halaman website yang telah dibuat. Data monitoring kualitas 

diambil di beberapa lokasi di lingkungan Politeknik Caltex Riau, diantaranya di dalam 

ruangan, luar ruangan, dan ruangan semi terbuka (workshop) selama 24 jam. 
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Gambar 152 Flowchart System monitoring kualitas udara 

 

5. Perancangan Elektronik 

Gambar 2 dibawah ini merupakan perancangan rangkaian elektronik pada 

penelitian ini. 

 

Gambar 153 Rangkaian Elektronik 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1217 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Berdasarkan Gambar 2, pada rangkaian menggunakan 3 sensor. Sensor pertama 

yaitu Optical Dust Sensor (GP2Y1010AUOF) berfungsi sebagai pengukur besaran Dust 

atau particulate matter (PM10). Sensor kedua yaitu MQ-7 sebagai pendeteksi karbon 

monoksida (CO). Dan sensor yang ketiga yaitu sensor DHT11 sebagai pengukur suhu 

dan kelembaban. Data dari sensor akan diolah oleh NodeMCU ESP8266 

(Mikrokontroller) yang kemudian data tersebut akan dikirim ke web untuk di 

monitoring. Pada rangkaian diatas juga terdapat modul multiplexer 74HC4067 yang 

berfungsi untuk sebagai extender pin analog. 

6. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras ini merupakan perancangan prototype yang akan 

dirancang sesuai gambar 3. 

 

Gambar 154 Perancangan Perangkat Keras 3D 

Untuk bentuk casing keseluruhan dari alat ini akan berbentuk kotak. Casing dari 

alat ini akan menggunakan black box berukuran X6 (18x11x6). 

 

7. Perancangan Website Sistem Monitoring Kualitas Udara 
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Tampilan website sistem monitoring kualitas udara di lingkungan Politeknik Caltex 

Riau sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Perancangan Website Sistem Monitoring Kualitas Udara 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang telah dibuat dapat 

memberikan informasi terkait kondisi kualitas udara secara realtime yang ditampilkan 

pada website dengan menggunakan modul WiFi ESP8266 pada NodeMCU sebagai 

media pengirimnya. Data kualitas udara ditampilkan melalui sebuah website lokal 

(localhost) yang telah dirancang. Sistem monitoring kualitas udara ini ditempatkan pada 

tiga lokasi yang berbeda, yaitu di dalam ruangan, workshop, dan luar ruangan. Informasi 

kualitas udara yang ditampilkan pada website yaitu PM10, CO, Suhu, Kelembaban dan 

Pengambilan keputusan berdasarkan densitas PM10 secara realtime. Selain itu, sistem 

juga menampilkan informasi kualitas udara yang bersumber dari BMKG Pekanbaru, 

informasi kualitas udara yang dimaksud yaitu prakiraan cuaca, kisaran suhu dan 

kelembaban untuk hari ini besok dan lusa. 
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Gambar 5 Tampilan Website Sistem Monitoring 

Gambar 5 merupakan tampilan website sistem monitoring kualitas udara, dimana 

website memuat beberapa informasi dan parameter kualitas udara, yaitu PM10, karbon 

monoksida, suhu dan kelembaban. Nilai setiap parameter kualitas udara ini didapatkan 

dari pembacaan setiap sensor yang terpasang pada alat secara realtime. Bagian atas 

website memuat informasi terkait perkuliahan di Politeknik Caltex Riau. Dibagian 

bawah judul terdapat informasi waktu secara realtime dan informasi pelaksanaan 

perkuliahan. Pada bagian tengah terdapat informasi berupa nilai PM10, karbon 

monoksida, suhu, dan kelembaban yang terukur di 3 lokasi yang berbeda. Penentuan 

status kualitas udara yang terukur berdasarkan nilai PM10 yang terbaca.  

Klasifikasi tingkat kualitas udara pada penelitian ini mengacu pada tingkatan 

kualitas udara BMKG, dimana terdiri dari “BAIK” jika PM10 bernilai 0 – 50 µg/m^3, 

“SEDANG” jika PM10 bernilai 51-150 µg/m^3, “TIDAK SEHAT” jika PM10 bernilai 

151-350 µg/m^3, “SANGAT TIDAK SEHAT” jika PM10 bernilai 351-420 µg/m^3, 

dan “BERBAHAYA” jika PM10 bernilai lebih besar dari 420 µg/m^3. Selain 
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memperhatikan nilai kualitas udara PM10, status kualitas udara juga dipengaruhi oleh 

nilai karbon monoksida (CO) yang terdeteksi, dimana “BAIK” jika CO bernilai 0-50 

ppm, sedang jika CO bernilai 51-100 ppm, dan “TIDAK SEHAT” jika CO bernilai > 

100 ppm. Status kualitas udara otomatis akan berubah jika terjadi perubahan nilai PM10 

dan CO yang terdeteksi.  

Tabel 26 Data Pengujian PM10 & CO 

Waktu 

(WIB) 

PM10 (µg/m^3) CO (ppm) 

Indoor Outdoor Workshop Indoor Outdoor Workshop 

07:00 12,64 7,6 1,04 61,49 49,14 46,48 

08:00 6,76 1,58 4,39 47,21 39,39 35,74 

09:00 10,96 1,58 1,23 41,04 36,42 32,83 

10:00 5,92 3,4 2,63 42,66 39,12 35,74 

12:00 6,76 11,8 1,51 37,85 34,55 31,42 

13:00 9,28 5,08 4,68 35,85 34,97 30,88 

14:00 10,96 9,28 4,76 35,08 33,72 30,11 

 

Tabel 27 Data Pengujian Suhu & Kelembaban 

Waktu 

(WIB) 

Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Indoor Outdoor Workshop Indoor Outdoor Workshop 

07:00 28,5 26,7 28 93 95 95 

08:00 28,7 27,8 28,8 91 87 91 

09:00 28,8 28,8 29,2 90 82 89 

10:00 29,3 30,1 30,2 88 74 82 
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12:00 30,7 32 31,7 81 65 76 

13:00 31,5 32 32,8 81 67 74 

14:00 32 33,8 33,4 79 60 71 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem monitoring kualitas udara yang 

ditempatkan di dalam ruangan, luar ruangan, dan workshop dapat bekerja dengan baik 

dalam membaca dan menampilkan data sesnsor berupa nilai PM10, CO, suhu, dan 

kelembaban pada website. Selain itu, data hasil pembacaan kualitas udara sistem yang 

dibuat memiliki selisih yang tidak terlalu besar dengan nilai pengukuran BMKG seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 6. Pengiriman data dan waktu komputasi yang 

dibutuhkan untuk dapat menampilkan data sensor ke halaman website berkisar antara 1-

3 detik. Nilai ini didapatkan dari pengukuran menggunakan stopwatch, dimana 

pengukuran dilakukan dengan menghitung selisih waktu nilai sensor ditampilkan pada 

serial monitor dan saat nilai sensor berhasil ditampilkan pada halaman website.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Perbandingan nilai PM10 hasil pengukuran dan BMKG 

Waktu 
(WIB) 
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Sensor GP2Y1010AU0F memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kadar 

PM10 diudara. Data PM10 yang terbaca oleh sensor GP2Y1010AU0F adalah lebih 

kurang 9.56 %. Selisih nilai ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya udara 

merupakan partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat, sehingga titik pengukuran 

yang berbeda memiliki tingkat kualitas udara yang berbeda pula. Selain itu, tingkat 

sensitivitas dari sensor GP2Y1010AU0F ini juga berbeda dengan sensor yang 

digunakan oleh BMKG.   

Sensor MQ-7 dapat mendeteksi kadar karbon monoksida di udara. Dari hasil 

pengujian didapatkan data bahwa CO berkisar antara 25 ppm – 39 ppm. Nilai ini 

digolongkan dalam kategori baik karena masih berada pada rentang 0-50 ppm. Nilai CO 

di udara dapat mengalami kenaikan apabila terdeteksi asap dari pembakaran maupun 

adanya gas dari peralatan rumah tangga. Peningkatan nilai CO berbanding lurus dengan 

peningkatan nilai PM10. Namun nilai PM10 mengalami peningkatan yang lebih 

signifikan dibandingkan dengan kenaikan nilai CO. Pada pengujian CO ini tidak dapat 

diuji akurasinya karena tidak terdapat data yang valid sebagai data pembanding. 

Sensor DHT11 yang digunakan pada penelitian memiliki respon yang baik dalam 

mendeteksi derajat suhu dan persentase kelembaban. Nilai suhu dan kelembaban yang 

terbaca oleh sensor DHT11 mendekati nilai yang terukur pada website weather.com. 

Setelah dilakukan perbandingan, suhu yang terbaca oleh sensor DHT11 memiliki 

tingkat error rata-rata sekitar 8,42% sementara untuk kelembaban memiliki tingkat 

error rata-rata sekitar 2,89%. Faktor yang menghasilkan selisih atau error pada sensor 

DHT11, yaitu saat pengambilan data suhu dan kelembaban terdapat perbedaan titik 

pengukuran. Dari beberapa data hasil pengukuran suhu dan kelembaban dari alat yang 

dibuat pada penelitian ini masih sesuai dan dan memiliki akurasi yang baik. Hal ini juga 
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dapat dilihat dari grafik nilai suhu dan kelembaban hasil pengujian yang memiliki 

korelasi dengan data yang bersumber dari weather.com. 

Dari keseluruhan pengujian alat pengukur kualitas udara ini, nilai hasil pengujian 

antara alat 1, alat 2, dan alat 3 memiliki nilai yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh 

peletakan setiap alat yang berbeda pula. Alat 1 diletakkan di dalam rauangan, alat 2 

diletakkan di luar ruangan, dan alat 3 diletakkan di ruang semi terbuka. Ketiga tempat 

pengujian ini sebagai representasi pengujian di lingkungan Politeknik Caltex Riau. 

Kendala pada saat pengukuran adalah jaringan internet yang kurang stabil pada waktu 

tertentu. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor PM10 

GP2Y1010AU0F adalah sebesar 9,56 % 

2. Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor Suhu DHT11 adalah 

sebesar 8,42 % dan nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor 

Kelembaban DHT11 adalah sebesar 2,89% 

3. Sensor PM10, Suhu, Kelembaban, dan Karbon Monoksida dapat bekerja 

sesuai dengan yang diharapkan, karena menghasilkan nilai yang sesuai dan 

memiliki selisih yang tidak terlalu besar dengan data acuan. 

4. Website dapat bekerja dengan baik dalam menampilkan data sensor dan 

dalam membantu pengambilan keputusan darurat asap. 
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5. Error atau selisih nilai antara hasil pengujian alat dengan data acuan 

disebabkan oleh perbedaan titik pengukuran dan tingkat sensitivitas masing-

masing alat ukur. 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu : 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan LCD yang dapat dipasang 

langsung di lingkungan PCR agar civitas akademika PCR dapat melihat status 

kualitas udara secara langsung. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sensor dan mengembangkan 

website sistem monitoring agar dapat menampilkan lebih banyak parameter 

pengukur kondisi cuaca lainnya sehingga tercipta BMKG lokal di Politeknik 

Caltex Riau. 
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Abstract  

 

Lo-Ra (Long Range) is a process of changing a certain periodic wave so that it becomes a signal capable 

of carrying information. LoRa technology offers a very attractive long term. Such as using low power and 

data transfer that is guaranteed security. Public networks that use LoRa networks will be able to provide a 

wider signal coverage. Compared to cellular networks in general, LoRa is a network that covers a wider 

range. Besides that, it is also easy to fit into the needs we need. This need is like any other electronic 

device that uses wireless installation. The making of this tool is a fire detector to reduce the impact of 

forest fires and has advantages over other tools, namely that many fire detection tools used do not meet 

criteria such as sending information that cannot reach long distances so that a tool that can solve this 

problem appears, namely Long Range ( LoRa), LoRa can anticipate lost GSM signal coverage. The 

purpose of this research is to detect and monitor the level of vulnerability to fire and provide information 

to officers in real time which will be displayed on the blynk. The results of this study obtained that this 

tool is able to detect forest fires up to a distance of 700 meters, if it exceeds that distance the reading will 

be error, this tool detects forest fires by reading the three sensors, if the three sensors have reached the 

threshold point, namely with a temperature sensor greater than 40 degrees Celsius, the humidity sensor 

value is less than 61%, and the smoke sensor value exceeds 2670 ppm, the tool will give a fire warning 

that will appear on the Blynk notification. at a distance of up to 700 m, the average delay for node 1 

reaches 23.2 seconds and the average delay for node 2 reaches 54.5 seconds. And it can also be seen that 

the average percentage of temperature error obtained at node 1 reaches 4%, and the average error in 

humidity for node 1 reaches 6.4%, then the average percentage error temperature obtained at node 2 

reaches 8.5%, and the average error at node 2 humidity reaches 18%. 

 

mailto:riau17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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Abstrak  

 

Lo-Ra (Long Range) merupakan suatu proses perubahan suatu gelombang periodik tertentu sehingga 

menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Teknologi LoRa menawarkan jangka 

panjang yang sangat menarik. Seperti menggunakan daya yang rendah dan perpindahan data yang 

terjamin keamanannya. Jaringan publik yang menggunakan jaringan LoRa ini akan dapat memberikan 

jangkauan sinyal yag lebih luas.Dibandingkan dengan jaringan seluler pada umumnya, LoRa merupakan 

jaringan yang mencakup lebih luas. Selain itu juga mudah dipasangkan pada kebutuhan yang kita 

perlukan. Kebutuhan itu seperti pada alat elektronik lainnya yang pemasangannya menggunakan wireless. 

Pembuatan alat ini yaitu sebagai pendeteksi kebakaran untuk mengurangi dampak dari kebakaran hutan 

dan mempunyai kelebihan dari alat lainnya yaitu banyak alat pendeteksi kebakaran yang digunakan belum 

memenuhi kriteria seperti pengiriman informasi yang tidak dapat menjangkau jarak jauh sehingga muncul 

alat yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu Long Range (LoRa), LoRa dapat mengantisipasi 

jangkauan sinyal GSM yang hilang. Tujuan penelitian ini  untuk mendeteksi dan memantau tingkat 

kerawanan terjadinya kebakaran dan memberi informasi kepada petugas secara real time yang akan 

ditampilkan pada blynk.  Hasil dari penelitian ini didapatkan Alat ini mampu mendeteksi kebakaran hutan 

hingga jarak 700 meter, apabila melebihi jarak tersebut maka pembacaan akan error, alat ini mendeteksi 

kebakaran hutan dengan membaca ketiga sensor, apabila ketiga sensor sudah mencapai titik threshold 

yaitu dengan sensor suhu lebih besar dari 40 derajat celcius, nilai sensor kelembaban lebih kecil dari 61%, 

dan nilai sensor asap melebihi 2670 ppm  maka alat akan memberikan peringatan kebakaran yang akan 

muncul pada notifikasi blynk. pada jarak hingga 700 m, rata-rata delay node 1 mencapai 23,2 detik dan 

pada delay node 2 rata-rata mencapai 54,5 detik. Dan dapat  dilihat juga bahwa  Rata-rata persentase error 

suhu yang di dapat pada node 1 mencapai 4 %, dan rata-rata error pada kelembaban node 1 mencapai 6,4 

%, selanjutnya rata-rata persentase error suhu yang di dapat pada node 2 mencapai 8,5 %, dan rata-rata 

error pada kelembaban node 2  mencapai 18 %. 

 

Kata Kunci: Hutan, Long Range (LoRa), Arduino Uno, DHT11,MQ2. 

PENDAHULUAN 

Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari di Indonesia 

hal ini dikarenakan Indonesia merupakan daerah yang memiliki iklim tropis sehingga 

kebakaran hutan dapat terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor yakni faktor alam 
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seperti musim kemarau, sambaran petir, dan perubahan iklim terjadinya musim panas 

yang berkepanjangan, sambaran petir serta akibat angin yang kencang, faktor lainnya 

disebabkan oleh perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut 

Badan Pusat Statistika Provinsi Riau, pada tahun 2017 titik api (hotspot) di Riau 

sebanyak 17.796 buah, titik api (hotspot) terbanyak ditempati pada Kabupaten Pelawan 

sebanyak 3.296 buah disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kuantan Singingi 

sebanyak 3.198 dan 2.170 buah. Luas areal yang terbakar paling besar pada Kabupaten 

Rokan Hilir sebesar 392 Ha. Menurut data BMKG, 20 dari 38 titik panas di Riau 

merupakan titik api. Itu merupakan indikasi kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat 

kepercayaan di atas 70%. Pada umumnya kebakaran hutan yang terjadi tidak 

mendapatkan penanggulangan yang tepat sehingga banyak wilayah yang terkena 

dampak kebakaran hutan secara luas dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah 

mengambil tindakan tegas untuk melarang masyarakat tidak membakar lahan untuk 

kepentingan pembukaan lahan seperti perkebunan, pertanian maupun perumahan. 

Dalam kebakaran hutan dan lahan ini juga menimbulkan berbagai dampak buruk 

terhadap berbagai fungsi hutan dan lahan sehinnga meningkatkan kerugian dari berbagai 

aspek, seperti aspek ekonomi dan sosial. Dampak yang ditimbulkan diantaranya dapat 

berupa terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, sehinggha menurunya 

keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan, dan berubahnya iklim yang 

micro dan global (Syam dkk., 2018).  

 Pada saat ini, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, 

komunikasi diharapkan semakin cepat dalam menangani suatu permasalahan yang 

terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi maka akan muncul berbagai inovasi-inovasi 

baru yang akan mampu membantu manusia dalam menjalankan perkerjaannya. Salah 

satu teknologi yang terus berkembang yaitu teknologi wirelles. Dengan teknologi 
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wirelles ini dapat mengirimkan informasi secara cepat tanpa membutuhkan kabel sekali 

pun dalam proses yang disertai alat dengan pengiriman yang cukup jauh dan 

menggunakan jaringan internet tetapi menggunakan alat seperti Arduino, sensor DHT 

11, sensor MQ 2 dan LoRa (Long Range) dengan menggunakan sensor DHT 11 dan 

MQ 2, konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan karbon monoksida (CO) yang terkandung 

di dalam udara pada hutan dan lahan dapat dijadikan sebagai parameter terjadinya 

kebakaran hutan sehingga informasi yang disampaikan oleh alat tersebut akan di 

tampilkan pada blynk yang dapat mengecek kondisi hutan secara real-time. 

  Pada blynk akan menampilkan informasi dari alat maupun sensor, dalam hal ini 

informasi yang di berikan berupa informasi temperatur, informasi tentang kondisi gas 

yang terdapat di kawasan tersebut. Maka semua informasi ini akan dilihat langsung oleh 

operator yang sedang bertugas  pada saat itu. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

4) Bagaimana cara mendeteksi kebakaran hutan tersebut dengan mengirimkan 

informasi suhu dan kelembaban udara yang akan di tampilkan pada cloud aplikasi 

blynk 

5)  Mengetahui  jarak  dari suatu informasi yang diterima , delay dan akurasi yang 

didapat dari node ke gateway 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

8. Untuk mendeteksi kebakaran hutan sejak dini dengan sensor dan komunikasi 

lora yang dapat mengirimkan informasi suhu, kelembaban udara, dan asap 

(waktu yang singkat) sehingga dapat mengurangi peristiwa kebakaran hutan 

serta dapat ditanggulangi oleh pihak terkait. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Auliati Nisa (2018) salah satu mahasiswa 

jurusan Teknik Informatika, Universitas Hasanudin Makasar berjudul “Pemanfaatan 

Teknologi Internet of Things untuk monitoring konsentrasi karbon monoksida (CO) dan 

karbon dioksida (CO2) dalam upaya mendeteksi kebakaran hutan”. Penelitian ini tidak 

mendeteksi lokasi tempat terjadi kebakaran tetapi hanya titik map kebakaran saja. Solusi 

yang diberikan yaitu membuat monitoring udara CO dan CO2 indikasi kebakaran hutan 

dengan menggunakan MQ135 dan MQ7 dan sensor api. Hasil yang didapat akan 

ditampilkan di Arduino IDE (Utomo dkk., 2018). 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Nur Adelianti (2019) salah satu 

mahasiswa jurusan teknik sains dan teknologi, UIN Alaudin Makassar yang berjudul 

“Pendeteksi Kebakaran Hutan menggunakan Komunikasi LoRa (Long Range) wireless 

network“. Solusi yang diberikan yaitu membuat teknologi sensor suhu yang 

menggunakan DHT11, sensor MQ2 dan LoRa yang mana pengaplikasiannya dengan 

mengirimkan infomasi data suhu dan kelembaban udara menggunakan ykomunikasi 

LoRa yang ditampilkan melalui database (Nathan & Scobell, 2012). 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Arie Mahendra (2017) salah satu 

mahasiswa jurusan Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer 

yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran berbasis IOT dan SMS 

GATEWAY menggunakan Arduino”. Alat-alat yang mendukung dalam penelitian ini 

yaitu Arduino Uno R3, Sensor Asap MQ-7, Sensor Suhu LM35, Sensor Api, 

GSM/GPRS Shield SIM900. Prinsip kerja pada keadaaan awal alat diaktifkan sensor 

suhu akan menampilkan laporan suhu serta memberikan informasi apakah asap 

terdeteksi dan api terdeteksi saja yang di kirimkan ke prangkat hp yang berupa sms 

(Sasmoko & Mahendra, 2017). 
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Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan proyek akhir ini adalah : 

22) Studi Literatur. 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur-literatur berupa 

artikel, jurnal, buku referensi, dan sumber lain untuk mendalami tentang sensor suhu 

yang dikomunikasikan menggunakan Long Range (LoRa). 

23) Tahap Implementasi. 

Pada tahapan ini blynk akan menampilkan informasi dari alat maupun sensor, dalam 

hal ini informasi yang diberikan berupa informasi temperatur, kondisi gas yang terdapat 

di kawasan tersebut. Maka semua informasi ini akan dilihat langsung oleh operator yang 

sedang bertugas pada saat itu. Informasi yang didapatkan akan disampaikan oleh alat 

tersebut dan akan ditampilkan pada blynk yang dapat mengecek kondisi hutan secara 

real-time. 

24) Pengukuran dan Pengumpulan Data. 

Pada tahap pengumpulan data ini menggunakan aplikasi yang dilakukan dengan 

cara mengukur seberapa akurat data yang dikirimkan oleh LoRa terhadap sensor yang di 

gunakan dengan meletakan suatu alat tersebut pada kawasan yang terbakar atau suhu 

yang belum terdampak kebakaran. 

25) Tahap Analisis. 

Dari implementasi kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui informasi yang 

dikirim secara real time yaitu pada pengukuran suhu, kelembaban udara serta asap yang 

ditimbulkan. 

 

Sistem mekanisme pengujian dilakukan sebagai berikut: 
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pengujian sistem node dilakukan dengan cara menguji apakah 

sensor suhu dan kelembaban dan sensor asap serta LoRa akan bekerja sebagai mana 

mestinya, dan jarak yang dapat dijangkau alat ini sejauh 1 KM. Kemudian data yang 

didapatkan dari sistem node akan di teruskan pada sistem gateway. 

 Pengujian sistem gateway dilakukan dengan cara mengirim data dari 

node menuju ke Gateway dan diteruskan ke blynk. Cara ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa fungsi dari gateway berjalan sebagaimana fungsinya. Fungsi yang dimaksud 

pada perancangan gateway adalah mampu menerimadata dari node dan mampu 

meneruskan data tersebut ke blynk. 

  Pengujian blynk dilakukan dengan cara apakah website menerima informasi dari 

sistem gateway. Adapun informasi yang ditampilkan yaitu nilai dari pembacaan sensor 

asap, suhu dan kelembaban, waktu terkini pada saat memonitoring kebakaran, serta 

kondisi status dari hasil pembacaan sensoryakni aman dan kebakaran. 

  

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian ini adalah melakukan 

pengujian terhadap perangkat inputan seperti pengujian terhadap setiap sensor pada 

sistem node, sistem gateway dan pengujian server pada blynk. 

 

Berikut ini adalah gambaran blok diagram  dari prototype sistem  monitoring 

pengiriman suhu kebakaran hutan: 
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Gambar 1 Rancangan Diagram Node 

 

 
Gambar 2  Rancangan Diagram Blok Gateway 

Dari gambar kedua di atas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan sistem pada rancangan 

ini. Sistem pada Gambar 1 terdiri dari beberapa  inputan dan  beberapa output dan juga 

mikrokontroler yang juga berfungsi untuk memperoses data yaitu Arduino Uno. 

 Dapat dilihat bahwa inputan dalam sistem ini yaitu 

sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban dan sensor 

MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi asap yang terjadi di lokasi. Kemudian 

mengirimkan nilai tersebut ke mikrokontroler untuk di proses. Sedangkan pada 

Gambar 2 inputannya yaitu LoRa yang berfungsi untuk menerima data dari 

inputan dari Gambar 1, kemudian mengirimkan data tersebut ke Arduino uno, 

dan di kirimkan menggunakan esp32 untuk meneruskan informasi ke Blynk. 
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Adapun output dalam Sistem ini akan ditampilkan pada web berupa hasil 

pembacaan sensor dan lokasi terjadinya kebakaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras berupa Pengiriman Data 

Suhu Asap Menggunakan Long Range (LoRa) : 

 

Gambar 3 Rancangan Alat Node Sistem Monitoring 

 

Komponen yang terdapat dirangkaian node yakni Arduini Uno, DHT11, 

MQ2, dan Dragino LoRa Shield 915Mhz dan Power Suplay sebagai sumber 

daya 
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Gambar 4 Rancangan Alat Gateway Sistem Pengendali 

Komponen yang terdapat dirangkaian gateway yakni esp32 dan LoRa Hat dan rangkaian 

gateway ini terhubung dengan blynk . 

Pada pengujian ini dilakukan dengan pengujian terhadap jarak serta uji delay, 

akurasi sensor yang akan di lakukan dengan melakukan perbandingan dengan alat yang 

sudah jadi. Untuk pengukuran jarak dapat dilakukan dengan cara menandai titik kirim 

dan titik terima pada google maps, adapun perhitungan jarak pada google maps adalah 

pengukuran secara garis lurus. sedangkan pada pengujian delay dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan modul RTC pada pembacaan sensor dan menggunakan waktu 

internet pada gateway. Perhitungan delay dilakukan dengan membandingkan waktu 

pengiriman dan penerima. 

Alat ini dapat disimpan pada pohon yang tinggi, dengan jarak jangkauan dari 

node ke gateway sejauh 700 m, Alat pendeteksi tersebut tidak akan menampilkan status 

kebakaran apabila tidak memenuhi ketiga kondisi yaitu sensor suhu lebih besar dari 40 

derajat celcius , nilai sensor kelembaban lebih besar dari 61% dan nilai sensor asap lebih 
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besar dari 2670 ppm. Hal ini juga disebabkan oleh arah angin saat itu apabila arah angin 

bertolak belakang dengan letak alat maka kadar asap otomatis tidak memenuhi kondisi 

status kebakaran. 

 

 

HASIL PENGUJIAN JARAK 

 

Berikut data hasil pengujian jarak dengan hasil pembacaan sensor pada Node 1 

Tabel 1 Hasil pengujian jarak Node 1 

No Jarak Node 1 

suhu kelembaban Asap 

1 10 m 34 90% 774 

ppm 

2 50 m 34 87% 774 

ppm 

3 100 m 34 93% 774 

ppm 

4 200 m 33 95% 755 

ppm 

5 300 m 34 79% 755 

ppm 

6 400 m 35 71% 764 

ppm 

7 500 m 35 65% 745 
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ppm 

8 600 m 34 66% 764 

ppm 

9 700 m 34 63% 736 

ppm 

 

Berikut data hasil pengujian jarak dengan hasil pembacaan sensor pada Node 2 

Tabel 2 Hasil pengujian jarak Node 2 

No Jarak Node 2 

suhu kelembaban Asap 

1 10 m 29 95% 1020 

ppm 

2 50 m 29 95% 1039 

ppm 

3 100 m 28 95% 1039 

ppm 

4 200 m 28 95% 1049 

ppm 

5 300 m 30 95% 1058 

ppm 

6 400 m 31 95% 1068 

ppm 

7 500 m 32 95% 1077 

ppm 

8 600 m 32 94% 2073 

ppm 
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9 700 m 32 94% 1940 

ppm 

 

Keterangan : 

Pada pengujian yang telah dilakukan dengan jarak jangkauan dari node ke gateway 

sejauh 700 m, alat ini tetap berfungsi dan tetap menyampaikan informasi terkait dengan 

pembacaan kedua sensor tersebut. 

Pada saat pengiriman informasi data sensor, jarak sangat mempengaruhi delay dari node 

ke gateway, semangkin jauh  jarak antara node dan gateway maka delay yang diterima 

akan semangkin lambat, delay ini juga dapat terjadi apabila ada benda yang 

menghalangi alat tersebut, seperti pohon, gedung dan sebagainya.  

pada pengujian jarak ini, jarak hanya dapat menempuh 700 m saja, apabila jarak 

melebihi, proses pengiriman akan berhenti atau proses pengiriman akan error.   

 

 

HASIL PENGUJIAN DELAY 

Berikut data hasil pengujian Delay dengan hasil pembacaan sensor pada Node 1 

Tabel 3 Hasil pengujian Delay node 1 

No Delay   Node 1 Dikirim Diterima 

suhu kelembaban Asap Node 1 Gateway 

1 0:00:19 34 90% 774 

ppm 

10:11:38 10:11:57 

2 0:00:30 34 87% 774 10:15:48 10:16:18 
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ppm 

3 0:00:40 34 93% 774 

ppm 

10:18:41 10:19:21 

4 0:00:09 33 95% 755 

ppm 

10:22:25 10:22:34 

5 0:00:19 34 79% 755 

ppm 

10:26:37 10:26:56 

6 0:00:35 35 71% 764 

ppm 

10:31:40 10:32:15 

7 0:00:13 35 65% 745 

ppm 

10:37:10 10:37:23 

8 0:00:19 34 66% 764 

ppm 

15:15:24 15:15:43 

9 0:00:25 34 63% 736 

ppm 

15:20:43 15:21:08 

 

Berikut data hasil pengujian Delay dengan hasil pembacaan sensor pada Node 2 

Tabel 4 Hasil pengujian Delay Node 2 

No Delay Node 2  Dikirim Diterima 

suhu kelembaban Asap Node2 Gateway 

1 0:01:11 29 95% 1020 

ppm 

10:10:48 10:11:59 

2 0:00:20 29 95% 1039 

ppm 

10:16:08 10:16:28 

3 0:00:27 28 95% 1039 

ppm 

10:19:46 10:20:13 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1240 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

4 0:00:34 28 95% 1049 

ppm 

10:22:04 10:22:38 

5 0:00:20 30 95% 1058 

ppm 

10:27:08 10:27:28 

6 0:01:47 31 95% 1068 

ppm 

10:30:10 10:31:57 

7 0:00:41 32 95% 1077 

ppm 

10:37:04 10:37:45 

8 0:02:38 32 94% 2073 

ppm 

15:13:10 15:15:48 

9 0:00:13 32 94% 1940 

ppm 

15:21:31 15:21:44 

Keterangan:  

Pada pengujian delay ini dilakukan saat node mengirim dan gateway menerima. 

Dari data diatas dilihat bahwa delay pada node tersebut, ada delay yang sangat cepat 

saat jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak sebelumnya, contoh nya kita dapat lihat 

pada data node 1 saat jarak 400 m dengan delay 35 detik dibandingkan jarak  500 m 

dengan delay 13 detik, hal ini di sebabkan pengiriman(Node) yang tidak beraturan, yaitu 

data Node1 dan node 2 yang masuk pada penerima(gateway). 

Berikut data hasil pengujian Akurasi dengan hasil pembacaan sensor pada Node 1 

Tabel 5 Hasil pengujian Akurasi Node 1 

No AKURASI Persentase Persentase 

Node 1 Termometer Error Error 

suhu kelembaban Asap Suhu Kelembaban Suhu Kelembaban 

1 34 90% 774 ppm 32.4 82% 5% 8% 
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2 34 87% 774 ppm 32.5 85% 5% 2% 

3 34 93% 774 ppm 32 82% 6% 11% 

4 33 95% 755 ppm 31.3 83% 5% 12% 

5 34 79% 755 ppm 32.7 88% 4% 9% 

6 35 71% 764 ppm 34 77% 3% 6% 

7 35 65% 745 ppm 35.3 65% 1% 0% 

8 34 66% 764 ppm 31.9 71% 7% 5% 

9 34 63% 736 ppm 33.9 58% 0% 5% 

 

Berikut data hasil pengujian Akurasi dengan hasil pembacaan sensor pada Node 2 

Tabel 6 Hasil pengujian Akurasi Node 2 

No AKURASI Persentase Persentase 

Node 2 Termometer Error  Error 

suhu kelembaban Asap Suhu Kelembaban Suhu Kelembaban 

1 29 95% 1020 

ppm 

32.4 82% 10% 13% 

2 29 95% 1039 

ppm 

32.5 85% 11% 10% 

3 28 95% 1039 

ppm 

32 82% 13% 13% 

4 28 95% 1049 

ppm 

31.3 83% 11% 12% 

5 30 95% 1058 

ppm 

32.7 88% 8% 7% 
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6 31 95% 1068 

ppm 

34 77% 9% 18% 

7 32 95% 1077 

ppm 

35.3 65% 9% 30% 

8 32 94% 2073 

ppm 

31.9 71% 0% 23% 

9 32 94% 1940 

ppm 

33.9 58% 6% 36% 

 

Keterangan :  

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat error dari pembacaan sensor di node 1 memiliki 

rata-rata error pada pembacaan nilai sensor suhu mencapai 4%, pengukuran dilakukan 

sebanyak 9 kali, adapun kalkulasi error menggunakan rumus  

 Berikutnya begitu juga pada pembacaan sensor kelembaban pada node 1 dengan rata-

rata  error mencapai 6,4 %, hasil rata-rata persentase error menggunakan rumus yang 

sama. 

Selanjutnya Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat error dari pembacaan sensor di 

node 2 memiliki rata-rata error pada pembacaan nilai sensor suhu mencapai 8.5%, 

pengukuran dilakukan sebanyak 9 kali, adapun kalkulasi error menggunakan rumus  

 Berikutnya begitu juga pada pembacaan sensor kelembaban pada node 2 dengan rata-

rata  error mencapai 18 %, hasil rata-rata persentase error menggukan rumus yang sama 

pula. 
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Dari data akurasi diatas dapat dianalisa bahwa nilai yang dihasilkan bergantung pada 

kualitas baik ataupun buruk pembacaan sensor. Maka dari data di atas dapat 

diindikasikan alat sensor tersebut tidak bagus atau kurang baik. 

 Selanjutnya hasil pembacaan sensor asap yang di dapat setelah di ujikan nilai 

pembacaan pada node 1 mencapai angka 774 ppm, dan pada pembacaan node 2 

mencapai 2073 ppm saat kondisi di alam bebas.  

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Sistem pada pengujian ini menggunakan Lora Shield, Lora Hat dan Arduino 

Uno sebagai inti dari Sistem. 

2. Sistem alat ini memiliki fungsi sebagai pendeteksi kondisi suhu, kelembaban dan 

asap di lokasi. 

3. Sistem ini terhubung dengan blynk sehingga ketiga alat tersebut dengan mudah 

memonitoring suhu, kelembaban, asap. 

4. Sistem ini menggunakan Modul ESP32 yang menghubungkan dengan blynk 

5. Alat ini mendeteksi kebakaran hutan dengan jarak 700 meter, apabila melebihi 

jarak tersebut maka pembacaan akan error, alat ini mendeteksi kebakaran hutan 

dengan membaca ketiga sensor,apabila ketiga sensor sudah mencapai titik 

treshold kebakaran dengan sensor suhu lebih besar dari 40 derajat celcius, nilai 

sensor kelembaban kurang dari 61%, dan nilai sensor asap lebih besar dari 2670 
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ppm  maka alat akan memberikan peringatan kebakaran yang akan muncul pada 

notifikasi blynk. 

6. Dari pengukuran yang telah dilakukan alat ini mampu medeteksi kebakaran 

hingga jarak 700 m, pada jarak tersebut rata-rata delay node 1 mencapai 23,2 

detik dan pada delay node 2 rata-rata mencapai 54,5 detik 

7. Rata-rata persentase error suhu yang di dapat pada node 1 mencapai 4 %, dan 

rata-rata error pada kelembaban node 1 mencapai 6,4 %, selanjutnya rata-rata 

persentase error suhu yang di dapat pada node 2 mencapai 8,5 %, dan rata-rata 

error pada kelembaban node 2  mencapai 18 %. 

8. Sistem kinerja alat tersebut dapat bekerja secara real time. 

.  
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Abstract 

 Nowadays, television is having a massive development, to fulfill the needs of the technology evolution 

which started from analog TV, it has advanced into digital TV. In this research, vivaldi antennathat was 

designed can work on digital TV frequency, that is at 478-694 MHz. Vivaldi antenna has several 

advantages, such as; simple structure, light weight, and most importanly ultra-wideband, so this antenna 

becomes a favorite tool in communication systems.The substrate of vivaldi antenna in this research is 

designed for using FR-4 with a dielectric permitivity is 4.6 mm. This antenna is designed with a type of 

antipodal vivaldi antenna by adding a triangular dielectric director to add the gain of antenna. The antenna 

is the simulated by using software simulator before being manufactured and measured. The mesuarement 

obtained vivaldi antenna that have been made to have a  return loss of -18.86 and VSWR of 1.29  in the 

frequency range of 538.8-751.4 MHz, a gain of  dBi, and unidirectional radiation patterns. With these 

characteristic results the antenna can work well at a frequency of 538.8-751.4 MHz. And comparisons 

with previous research, antennas that have been made by the author also a shift in frequency and for gain 

obtained 5.01 dBi which means not too high. 

 Keywords: Vivaldi Antenna, Antipodal Vivaldi, Dielectric Director, Digital TV 

Abstrak 

 Pada saat ini televisi mengalami perkembangan, agar bisa memenuhi tuntutan teknologi yang diawali 

dengan jenis siaran TV analog kemudian berkembang menjadi TV digital. Pada penelitian ini antena 

vivaldi yang dirancang bisa bekerja pada frekuensi TV digital 478-694 MHz. Dimana antenna vivaldi 

memiliki beberapa keunggulan antara lain struktur yang sederhana, bobotnya ringan, dan yang paling 

penting ultra-wideband, sehinggan menjadi favorit dalam sistem komunikasi. . Pada perancangan antenna 

ini untuk jenis substrat yang digunakan adalah FR-4 dengan permitifitas bahan dielektrik 4,6 mm. Antena 

ini dirancang dengan jenis antenna vivaldi antipodal dengan menambahkan dielectric director berbentuk 

segitiga untuk menabahkan gain pada antena. Antena kemudian disimulasikan dengan menggunakan 
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software simulator sebelum dilakukan pabrikasi dan pengukuran. Dari hasil pengukuran didapatkan 

antena vivaldi yang terlah dibuat memiliki return loss -18,86 dB dan VSWR 1,291 pada range frekuensi 

538,8-751,4 MHz, gain sebesar 8,22 dBi, dan pola radiasi unidireksional. Dengan hasil karakteristik ini 

antena dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 538,8-751,4 MHz. Dan perbandingan dengan penelitian 

sebelumnya antena yang  telah dibuat penulis juga mengalami pergeseran frekuensi dan untuk gain 

diperoleh 5,01 dBi yang artinya belum terlalu tinggi. 

   

Kata Kunci: Antena Vivaldi, Vivaldi Antipodal, Dielectric Director, TV Digital  

 

PENDAHULUAN 

Dari tahun ke tahun teknologi mengalami perkembangan yang pesat menyababkan 

teknologi yang pada awalnya bergerak dalam sistem analog berubah menjadi teknologi 

digital, seperti alat perekam, kamera-video, dan perangkat pengeditan (perangkati 

editing). Hal ini juga berlaku pada perangkat elektronik yang sering digunakan di rumah 

sebagai pelengkap hiburan keluarga yaitu televisi. Televisi juga mengalami 

perkembangan teknologi, dimana diawali dengan jenis siaran TV analog kemudian 

berkembang menjadi TV digital. Penggunaan TV analog sudah ada sejak TVRI pertama 

kali mengudara pada tahun 1962 bahkan hingga saat inipun masih banyak yang 

mengunakannya. Dibalik itu sebenarnya pada tahun 2008 TVRI sudah memulai siaran 

percobaannya dengan menggunakan sistem transmisi digital. 

Perbedaan yang mendasar adalah dalam hal penerimaan siaran dari sebuah 

pemancar. Jika dalam penerimaan TV analog masih bergantung dengan jarak penerima 

ke pemancar (semakin jauh jaraknya maka aka nsemakin banyak timbul semut), maka 

hal itu tidak dapat kita temui pada TV digital. Dalam hal ini TV digital tidak akan 

menampilkan semut dalam jarak berapapun. TV digital akan menerima siaran dengan 

jelas hingga jarak maksimum yang dapat dijangkau dari sebuah pemancar digital. 

Apabila siaran tersebut sudah melebihi batas maksimum, maka hal yang terjadi adalah 
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TV digital sebagai penerima tidak dapat menampilakan gambar apapun yang dikirimkan 

oleh pemancar. Pada penyiarannya, TV analog langsung menumpangkan sinyal ke 

frekuensi carrier, namun pada TV digital dikodekan terlebih dahulu sebelum 

ditransmisikan (Sujak, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Riza et al., 2016) berhasil menganalisis antena 

bowtie yang dirancang dengan range frekuensi 500-700 MHz untuk TV digital dimana 

semua parameter sudah terpenuhi temasuk gain  yang rata-rata adalah 12,088 dBi dan 

sudah memenuhi dari perancangan awal antena yaitu ≥ 12 dBi. Namun terjadi 

pergeseran pada frekuensi tengah pada masing-masing bandwidth antena, sehingga tidak 

didapat nilai inpedansi antena sebesar 75 Ω. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

(Hadyan et al., 2015) yang juga merancang antena bowtie dengan pengaplikasian TV 

digital, dimana frekuensi kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah 550-650 MHz. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini sudah baik, namun terdapat pergeseran frekuensi 

kerja dari antena yaitu dengan rentang 530-680 MHz dan juga gain yang dihasilkan 

lebih kecil daripada penelitian sebeulumnya yaitu sebesar 7,2 dBi, gain yang dihasilkan 

ini termasuk kecil karena untuk ukuran antena coplanar sedikit sulit untuk memperoleh 

gain yang terlalu tinggi. 

Kemudian dilihat juga dari penelitian (Li et al., 2017) berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya antena yang dirancang merupakan antena vivaldi yang memiliki 

beberapa keunggulan antara lain struktur yang sederhana, bobotnya ringan, dan yang 

paling penting ultra-wideband, sehingga menjadi favorit dalam sistem komunikasi. 

Antena vivaldi yang dirancang yaitu bentuk coplanar dimana sudah sangat memenuhi 

seluruh standar parameter antena, namun gain yang dihasilkan masih kecil dan juga 

frekuensi kerjanya yaitu 470-794 MHz tidak memenuhi standar peraturan KOMINFO. 
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Dari beberapa kelemahan penelitian sebelumnya yaitu frekuensi kerja, tidak sesuai 

dengan peraturan KOMINFO, terjadinya pergeseran frekuensi kerja, serta gain yang 

kecil, maka berdasarkan uraian tersebutlah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu 

melakukan rancang bangun antena vivaldi frekuensi 478-694 MHz untuk TV digital. . 

Digunakannya vivaldi pada penelitian ini karena sesuai yang telah diketahui vivaldi 

merupakan jenis antenna mikrostrip dengan frekuensinya ultra wide band (UWB) yang 

menjadi favorit di dunia telekomunikasi, dapat bekerja pada frekuensi berapa pun, dan 

juga stabil dalam gain. Sebagaimana diketahui antena vivaldi ini cukup jarang 

digunakan sebagai antenna TV digital, namun dengan kelebihan antena vivaldi serta 

dilakukan modifikasi maka akan diperoleh peningkatan performansi dari antena vivaldi 

dengan menambahkan dielectric director, dimana modifikasi ini membuat gain antena 

bertambah, memiliki kemampuan membimbing medan listrik dan medan magnet yang 

dihasilkan antenna yang menyebabkan direrektivitas antena stabil, serta dapat 

meradiasikan antenna ke arah yang diinginkan. Dan pada penelitian ini rentang 

frekuensi yang sesuai dengan peraturan KOMINFO yaitu Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana 

Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital 

Teresterial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz (Penyelenggaraan et al., 2013). 

Antena yang dibuat dalam bentuk mikrostrip dengan menggunakan substrat FR-4 

dengan permitifitas bahan dielektrik 4.6. Parameter – parameter antena yang akan 

dicapai pada penelitian ini diantaranya adalah nilai return loss ≤ -10 dB, VSWR antena 

≤ 2, memiliki polaradiasi unidireksional, dan gain antena ≥ 7 dBi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah : 
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1. Berapa nilai parameter return loss, VSWR,  dan gain antena dari hasil 

simulasi pada antena vivaldi? 

2. Berapa nilai parameter return loss, VSWR,  dan gain antena dari hasil 

pengukuran pada antena vivaldi? 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah adalah merancang serta membuat 

antena vivaldi yang dapat bekerja dengan baik  pada frekuensi TV digital yaitu  pada 

478 – 694 MHz. 

 

PERANCANGAN DAN FABRIKASI ANTENA VIVALDI 

Antena vivaldi dirancang dengan beberapa tahapan, pertama dilakukan 

perancangan denga metode perhitungan secara teori, kemudian dilanjutkan dengan 

perancangan menggunakan software, setelahnya melakukan optimasi agar diperoleh 

sesuai dengan spesifikasi antena yang diinginkan, dan terakhir dilakukan fabrikasi. 

 

1. Perancangan Antena Vivaldi Berdasarkan Perhitungan 

Penelitian ini menggunakan bahan substrat FR-4 dengan permitifitas bahan 

dielektrik 4,6. Karena bahan ini dianggap dapat menghasilkan dimensi antena yang tipis 

namun dapat bekerja optimal pada frekuensi yang diharapkan. 

Langkah-langkah perhitugan dapat dilakukan seperti berikut : 

1) Penentuan dimensi patch 

a. Lebar patch (Wp) 
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b. Lebar kurva 1 (R1) 

 

 

 

 

c. Lebar kurva 2 (R2) 

 

 

 

 

d. Panjang kurva 1 

 

 

e. Panjang kurva 2 

 

 

f. Mouth Open (MO) 
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2) Penentuan dimensi  substrat  

a. Lebar substrat (  

 

 

 

 

b. Panjang substrat (  

 

    

  

 

3) Penentuan feeder  

a. Lebar feeder (  

 

 

 

b. Panjang feeder (  

•  
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•  

 

 

•  

Kemudian dilakukan penambahan dielectric director berbentuk segitiga dengan 

tujuan untuk dapat meningkatkan gain daripada antena. Dimana perhitungan dielectric 

director adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

• Panjang dielectric director menggunakan λ/4 

 

 

• Sisi daripada dielectric director 
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S

x

x/2 = a
 

Gambar  1. Perhitungan dielectric director 

Keterangan : 

s : Panjang dielectric director 

a : Setengah alas segitiga dielectric director 

x : Panjang sisi miring dielectric director 

Dari gambar di atas, diperoleh dari penggunaan prinsip phytagoras, sehingga 

dapat dihitung sisi daripada dielectric director, seperti berikut 
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Dari hasil perhitungan di atas terlihat, bahwa saat perhitungan panjang dari 

dielectric director menggunakan λ/8 diperoleh  sebesar 63,993174 mm. Sedangkan 

untuk sisi dari segitiga (dielectric director) diperoleh dengan menggunakan prinsip 

phytagoras. Dimana rumus panjang tersebut diperoleh dari hasil optimasi dengan 

mendesain terlebih dahulu pada software dengan memperhatikan rasio dari λ yaitu 

dengan memperhatikan kesesuaian dari besar antenna. 

 

2. Perancangan Antena Vivaldi Menggunakan Software 

Untuk perancangan dengan software dapat dilakukan berdasarkan hasil 

perhitungan dimensi elemen peradiasi antena vivaldi. Adapun hasil perancangandapat 

dilihat pada gambar. 

s

a

Lf

Wm

R2 R1

Rs1

Rs2

Lsub

Lp

WpMOWsub

 

Gambar  2. Desain akhir antena vivaldi hasil optimasi 
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Keterangan :  

Wm : Lebar feeder 

Lf : Panjang feeder 

R1 : Lebar kurva 1 

R2 : Lebar kurva 2 

Rs1 : Panjang kurva 1 

Rs2 : Panjang kurva 2 

MO : Mouth Open 

Wp : Lebar patch 

Wsub : Lebar substrat 

Lp : Panjang patch 

Lsub : Panjang substrat 

 

3. Dimensi Antena Untuk Fabrikasi 

Setelah dilakukan perancangan pada software, dilakukan optimasi antena vivaldi, 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Tabel 28. Perbandingan ukuran dimensi antena antara perhitungan dan optimasi 

Dimensi 

Antena 

Perhitungan 

(mm) 

Optimasi 

(mm) 

Wp 187,5359 375 
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Wsub 206,7359 394,2 

R1 96,58 189,812 

R2 90,955 185,187 

Rs1 187,5359 225 

Rs2 45,4775 40 

Wm 5,6247 4,6247 

Lf 14,4569 55 

Lsub 266,67 339,2 

MO 90,955 242 

a 73,8929 52 

Dimensi 

Antena 

Perhitungan 

(mm) 

Optimasi 

(mm) 

s 127,9864 130 

 

Tabel 1 merupakan hasil perbandingan dimensi antena hasil perhitungan awal 

dengan desain akhir antena setelah dilakukan optimasi yang digunakan untuk fabrikasi. 

Fabrikasi dilakukan dengan menggunakan bahan antena PCB FR-4 dengan permitifitas 

bahan dielektrik 4.6. Berikut merupakan bentuk antena hasil fabrikasi. 

 

 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1258 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Antena Vivaldi Hasil Fabrikasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil simulasi yang didapat dari dimensi akhir antena adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 29. Hasil Simulasi Antena 

Parameter Hasil Simulasi 

Frekuensi Kerja 473,85-700,58 MHz 

Return Loss -18,54 dB 

VSWR 1,298 

Gain 5,01 dBi 

 

Tabel 2 merupakan hasil simulasi antena yang didapatkan setelah optimasi. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai return loss, VSWR dan gain yang didapatkan 

pada frekuensi kerja sudah sesuai dengan spesifikasi antena yang diinginkan yaitu nilai 

return loss ≤ −10 dB,  1≤ VSWR ≤ 2, namun gain belu tercapai yaitu gain ≥ 7 dBi. Hal 

ini dpengaruhi karena frekuensi kerja antena yang cukup rendah yang mebuat sulit 

untuk diperoleh gain yang terlalu tinggi. 
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Kemudian dilakukan fabrikasi antena setelah diperoleh hasil simulasi yang 

memenuhi spesifiksai antena. Adapun hasil simulasi yang didapat dari dimensi akhir 

antena hasil pengukuran  adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 30. Hasil Pengukuran Antena 

Parameter Hasil Pengukuran 

Frekuensi Kerja 538,901-751,959 MHz 

Return Loss -18,86 dB 

VSWR 1,291 

Gain 8,22 dBi 

 

Tabel 3 merupakan hasil pengukuran antena yang didapatkan setelah dilakukan 

fabrikasi. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai return loss, VSWR yang 

didapatkan pada frekuensi kerja sudah sesuai dengan spesifikasi antena yang diinginkan 

yaitu nilai return loss ≤ −10 dB,  1≤ VSWR ≤ 2, namun gain belum tercapai yaitu gain 

≥ 7 dBi. Hal ini dpengaruhi karena frekuensi kerja antena yang cukup rendah yang 

mebuat sulit untuk diperoleh gain yang terlalu tinggi.  

Dari hasil yang diperoleh perbandingan antara antena yang telah dibuat penulis 

dengan penelitian sebelumnya ternyata memiliki kesamaan yaitu terjadinyapergeseran 

frekuensi dan untuk gain antena yang diperoleh masih belum terlalu tinggi. 
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Gambar  4. Perbandingan Nilai Return Loss Antena Hasil Simulasi dan Pengukuran 

 

Gambar 4 merupakan perbandingan nilai return loss antena yang dihasilkan saat 

simulasi dan saat pengukuran. Terlihat bahwa saat simulasi antena daapat bekerja 

dengan baik pada rentang frekuensi sesuai dengan aturan KOMINFO, yang terlihat dari 

titik 1, 2, 3, 4 dimana nilai return loss yang diperoleh berada di bawah -10 dB. Pada di 

titik 1 diperoleh return loss pada frekuensi 478,3 MHz yaitu -10,23 dB, titik 2 pada 

frekuensi 586 MHz diperoleh return loss -17,76 dB, pada titik 3 frekuensi 644 MHz 

diperoleh return loss sebesar -15,97 dB, dan pada titik 4 frekuensi 694 MHz diperoleh 

return loss -10,55 dB.  
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Untuk hasil pengukuran return loss dilihat pada grafik bergaris merah. Dimana 

pada titik 5 frekuensi 478 MHz, diperoleh return loss -7,99 dB yang artinya return loss 

tidak memenuhi standar spesifikasi antena. Pada titik 6 frekuensi 586 MHz diperoleh 

return loss -14,52 dB, pada titik 7 frekuensi 644 MHz diperoleh return loss sebesar -

17,86 dB, dan pada titik 8 frekuensi 694 MHz diperoleh return loss sebesar -11,15 dB. 

Dari hasil pengukuran terlihat bahwa nilai return loss pada titik 4 atau pada frekuensi 

478 MHz tidak memenuhi spesifikasi antena yang membuat antena tidak dapat bekerja 

dengna baik pada frekunsi 478 MHz.  
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Gambar  5. Perbandingan Nilai VSWR Antena Hasil Simulasi dan Pengukuran 

 

Gambar 5 merupakan nilai VSWR yang dihasilkan saat simulasi antena dan 

pengukuran antena. Terlihat pada gambar hasil simulasi pada titik 1,2,3,4 memenuhi 

spesifikasi antena dimana VSWR yang diperoleh di bawah 2. Sedangkan hasil 

pengukuran terlihat bahwa pada frekuensi 478 MHz, hasil VSWR tidak terbaca karena 

VSWR yang diperoleh besar dari 2, yang membuat antena tidak dapat bekerja dengan 

baik pada frekuensi 478 MHz. Sedangkan pada titik 5,6,7 VSWR yang diperoleh di atas 

2 yang artinya antena dapat bekerja dengan baik pada rentang frekuensi di atas 478 

MHz.  
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Gambar  6. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi dan Pengukuran Secara Horizontal pada 

Frekuensi 639,25 MHZ 
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Gambar  7. Pola Radiasi Antena Hasil Simulasi dan Pengukuran Secara Vertikal 

 

Pengujian pola radiasi antena dilakukan dengan dua posisi antena yaitu horizontal 

dan vertikal. Pengujian pola radiasi dilakukan pada frekuensi saluran metro TV yaitu 

pada frekuensi 639.25 MHz dengan jarak 67.78 cm berdasarkan farfield dari antena 

yang diuji. 
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Dari gambar 6 dan 7 dapat diketahui bahwa Pola radiasi yang dihasilkan antena 

adalah unidirectional, dengan hasil pengukuran terbaik diperoleh pada sudut 60 saat 

kondisi vertikal dan sudut 110 saat kondisi horizontal.  

Pada pengujian gain dilakukan metode perbandingan gain antara antena referensi 

dengan antena AUT. Antena yang digunakan sebagai antena referensi adalah antena log 

periodig yang memiliki frekuensi kerja pada 300-1000 MHz. Pada saat pengukuran, 

frekuensi yang digunakan adalah 639,25 MHz. Antena referensi ini memiliki gain 

sebesar 7.1 dBi. Nilai gain antena referensi didapatkan berdasarkan data sheet antena 

referensi tersebut.  

Tabel 31. Perbandingan antara nilai gain simulasi dan pengukuran 

Frekuensi (MHz) Simulasi (dBi) Pengukuran (dBi) 

639,25 5,01 8,22 

 

Berdasarkan hasil perhitungan gain antena dapat dianalisa bahwa nilai gain saat 

pengukuran lebih besar daripada nilai gain saat simulasi. Hal ini disebabkan oleh 

pengujian yang dilakukan masih didalam ruangan/lab yang masih terdapat noise 

sehingga menambah nilai daya yang diterima. Perangkat disekitar antena dapat 

mempengaruhi kinerja antena sehingga terjadinya perubahan pada gain dari antena itu 

sendiri. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil simulasi antena, dapat disimpulkan 

bahwa : 
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8. Dimensi akhir antena yang difabrikasi setelah dicapai frekuensi kerja dan 

spesifikasi yang diinginkan adalah 394,2 mm * 339,2 mm. 

9. Terjadinya pergeseran frekuensi kerja yang pada awalnya antena dapat bekerja 

dengnab aik pada frekuensi 473,85-700,58 MHz bergeser pada hasil pengukuran 

menjadi 538,901-751,959 MHz. 

10. Pergeseran frekuensi membuat antena tidak dapat bekerja dengan baik pada 

frekuensi di bawah 538.901 MHz. 

11. Pengubahan lebar feeder (Wm) sangat berpengaruh terhadap kenaikan gain. 

12. Nilai return loss terendah pada hasil simulasi terletak pada frekuensi 609 MHz 

yaitu sebesar 18,54 dB. Sedangkan hasil pengukuran terletak pada frekuensi 653,4 

MHz yaitu sebesar -18,85 dB. 

13. Nilai VSWR terendah pada hasil simulasi terletak pada frekuensi 609 MHz yaitu 

sebesar 1,269. Sedangkan hasil pengukuran terletak pada frekuensi 653,4 MHz 

yaitu sebesar 1,258. 

14. Gain yang dihasilkan pada hasil pengukuran lebih besar daripada hasil simulasi. 

15. Pola radiasi yang dihasilkan antena adalah unidirectional, dengan hasil 

pengukuran terbaik diperoleh pada sudut 60 saat kondisi vertikal dan sudut 110 

saat kondisi horizontal. 

16. Pada pengukuran telah diperoleh return loss, VSWR sesuai dengan spesifikasi 

antena, untuk frekuensi kerja dari antena terjadi pergeseran frekuensi namun 

bandwidth dari antena tetap sama, sedangkan gain dari antena tidak memenuhi 

spesifikasi antena  dimana diperoleh 5,01 dBi. 

17. Dari hasil yang diperoleh perbandingan antara antena yang telah dibuat penulis 

dengan penelitian sebelumnya ternyata memiliki kesamaan yaitu terjadinya 

pergeseran frekuensi dan untuk gain antena yang diperoleh sebesai 5,01 dBi hal 
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ini diakibatkan karena antena bekerja pada frekuensi yang rendah yang 

mempengaruhi gain daripada antena. 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya : 

2. Mendesain antena dengan bentuk dielectric director yang berbeda yang akan 

mempengaruhi pola radiasi serta gain daripada antena. 
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Abstract  

 

The rapid development of technology in the IoT (Internet of Things) field gave rise to the idea to 

create a final project entitled Charging Prepaid KWH Meters Using a 2D Plotter. The problem to be 

solved in the final project is to overcome the problem in terms of filling the Prepaid KWH Meter which is 

still done manually by pressing the keypad directly on the Prepaid KWH Meter, this will be a problem if 

the position of the Prepaid KWH Meter is difficult to reach or out of reach of hands, the second is to avoid 

direct contact with the Prepaid KWH Meter keypad so as to prevent the spread of the Covid 19 virus that 

can lodge in inanimate objects such as the Prepaid KWH Meter keypad. This final project uses the 

ThingSpeak IoT platform as a place to store and retrieve data via an internet connection and use the 

Android application as a place to remotely and monitor the status of Prepaid KWH Meters. Based on the 

tests that have been carried out, the number of steps needed by the stepper motor in theory and practice at 

a distance of 14 mm on the X axis and 9 mm on the Y axis, the error percentage is 1.785%. When 

ThingSpeak sends token data to the NodeMCU ESP8266 which can be seen on the Arduino IDE serial 

monitor, the average delay is 23.19 seconds. And in application testing there are 3 status conditions, 

namely the first "WAITING" status occurs when the token data transmission process is in progress or the 

2D Plotter is working, the second "ADA LISTRIK" status occurs when the sensor does not detect the 

buzzer sound on the Prepaid KWH Meter, which The third status “TOKEN MAU HABIS” occurs when 

the sensor detects a buzzer sound on the Prepaid KWH Meter. 
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Keywords : IoT (Internet Of Things), Prepaid KWH Meter, 2D Plotter, Android Aplication, NodeMCU 

ESP8266, Stepper Motor, Arduino IDE, MIT App Inventor  

 

 

 

 

 

Abstrak 

 

Perkembangan teknologi pada bidang IoT (Internet of Things) yang cukup pesat menimbulkan ide 

untuk membuat suatu Proyek Akhir yang berjudul Pengisian KWH Meter Prabayar Menggunakan Plotter 

2D. Masalah yang hendak diselesaikan dalam Proyek Akhir adalah mengatasi masalah dalam hal 

pengisian KWH Meter Prabayar yang masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara menekan 

langsung keypad yang ada pada KWH Meter Prabayar, hal ini akan menjadi masalah jika posisi dari 

KWH Meter Prabayar tersebut susah untuk dijangkau atau jauh dari jangkauan tangan, yang kedua adalah 

untuk menghindari bersentuhan langsung dengan keypad  KWH Meter Prabayar sehingga dapat mencegah 

penyebaran virus Covid 19 yang dapat bersarang di benda-benda mati seperti halnya keypad KWH Meter 

Prabayar. Proyek Akhir ini menggunakan platform IoT ThingSpeak sebagai tempat untuk menyimpan dan 

mengambil data melalui koneksi internet dan menggunakan aplikasi Android sebagai tempat untuk 

meremote dan memonitor status KWH Meter Prabayar. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

adalah jumlah step yang dibutuhkan motor stepper secara teori dan praktek pada jarak 14 mm pada sumbu 

X dan 9 mm pada sumbu Y didapatkan persentase error sebesar 1,785 %. Pada saat ThingSpeak 

mengirimkan data token menuju NodeMCU ESP8266 yang dapat dilihat pada serial monitor Arduino IDE 

maka didapatkan rata – rata delay 23,19 detik. Dan pada pengujian aplikasi terdapat 3 kondisi status, yaitu 

yang pertama status “WAITING” terjadi ketika proses pengiriman data token sedang berlangsung atau 

Plotter 2D sedang bekerja, yang kedua status “ADA LISTRIK” terjadi ketika sensor tidak mendeteksi 

bunyi buzzer pada KWH Meter Prabayar, yang ketiga status “TOKEN MAU HABIS” terjadi ketika 

sensor mendeteksi bunyi buzzer pada KWH Meter Prabayar.  

 

Kata Kunci : IoT (Internet Of Things), KWH Meter Prabayar, CNC 2D atau Plotter 2D, Aplikasi 

Android, NodeMCU ESP8266, Motor Stepper, Arduino IDE, MIT App Inventor  
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Pengendalian listrik merupakan suatu kegiatan sistem PLN yang dari dulu hingga 

sekarang yang terus dikembangkan. Mulai dari KWH Analog, hingga saat ini yang 

paling akurat yaitu KWH Meter yang  berbasis digital atau prabayar (Token). Salah satu 

permasalahan pada sistem KWH Meter yang terbaru ini adalah cara pengontrolan yang 

dilakukan masih secara manual yaitu dengan cara menekan langsung keypad yang ada 

pada KWH Meter Prabayar tersebut. Dimana cara ini akan sedikit berbahaya jika tempat 

untuk pengisian ulang token susah untuk dijangkau misalnya : harus menggunakan 

tangga, kursi dan sebagainya dapat dilakukan dengan mudah jika menggunakan sebuah 

alat Plotter 2D yang terpasang di KWH Meter Prabayar.  

(tseindonesia.id 2019) Dalam penelitian ini difokuskan pada cara pengisian pulsa 

KWH Meter Prabayar menggunakan prinsip Plotter 2D.  KWH Meter prabayar 

merupakan KWH Meter yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari KWH Meter 

Analog. Adapun kelebihan dari KWH Meter Digital antara lain sebagai berikut : Sistem 

pembayarannya dengan sistem prabayar, dengan sistem prabayar lebih efesien 

dibandingkan dengan metode pembayaran umumnya, Akurasi perhitungan KWH Meter, 

tidak adanya tunggakan pembayaran tagihan listrik, kemudahan memutus sambungan 

listrik pelanggan yang melakukan tunggakan tagihan dengan menggunakan alat yang 

bisa di set up dari jarak maksimal 200 meter.  

Oleh karena muncullah suatu gagasan untuk merancang sebuah alat pengisian 

pulsa pada KWH Meter Prabayar dengan menggunakan prinsip plotter 2D, dimana 

mikrokontroler NodeMCU ESP8266 terhubung ke smartphone via Wifi menggunakan 

jaringan internet untuk mengendalikan Plotter 2D. Pengertian Plotter 2D adalah sebuah 

mesin yang secara otomatis akan menggambar grafik berdasarkan data yang 

dimasukkan. Sehingga konsumen dapat mengisi pulsa meteran prabayar menggunakan  
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smartphone tanpa harus menekan langsung keypad yang ada pada KWH Meter 

Prabayar. 

METODE PENELITIAN 

Pengujian alat Pengisian Kwh Meter Prabayar Menggunakan Plotter 2D dilakukan 

dengan cara observasi atau pengambilan data langsung di lapangan. Adapun beberapa 

parameter pengujian yang diamati yaitu : jumlah step yang dibutuhkan untuk mencapai 

titik koordinat di sumbu x dan sumbu y, delay yang terjadi selama pengiriman data 

token baik dari smartphone (tempat menginputkan nomor token) menuju thingspeak dan 

dari thingspeak menuju NodeMCU ESP8266 dan delay yang terjadi ketika sensor suara 

KY-037 mengirim data pembacaan sensor dari NodeMCU menuju thingspeak dan 

thingspeak menuju aplikasi smartphone (menampilkan hasil pembacaan sensor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANCANGAN  

1. Perancangan Hardware 
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Gambar 155. Rangkaian Elektronika Plotter 2D 

 

Gambar diatas merupakan rancangan perangkat elektronika. Dimana motor 

stepper pada sumbu X dan sumbu Y digerakkan  oleh driver A4988 yang berfungsi 

untuk menguatkan sinyal dari NodeMCU ESP8266 sehingga dapat menggerakkan 

motor stepper. Dan NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai mikrokontroler yang 

berfungsi untuk memerintah motor stepper X dan Y serta servo pada sumbu Z 

(Selenoid) memproses sesuai program yang telah ditanam pada NodeMCU ESP8266 

dan berfungsi sebagai pengkoneksian sinyal internet dari ISP (Internet Service Provider) 

kepada client atau pengguna (Smartphone) sehingga pengontrolan dapat dilakukan 

menggunakan smartphone via jarngan internet. Sensor suara KY-037 pada rangkaian 

elektronika disini berfungsi sebagai sensor suara yang membaca suara buzzer pada 

KWH meter prabayar. Dimana jika buzzer pada KWH Meter Prabayar berbunyi  maka 

mengindikasi bahwa token listrik mau habis dan jika buzzer pada KWH Meter Prabayar 

tidak berbunyi maka mengindikasikan bahwa token listrik masih aman. 
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Gambar 156. Tampak Depan Desain Mekanik 

 

1. LCD  

2. sensor Suara KY-037 

3. Keypad  

4. Sumbu Z (Selenoid) 

5. Penyangga  

6. Cover Plotter 2D  

7. Cover Kwh Meter Prabayar 
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Gambar 157. Tampak Atas Desain Mekanik 

 

8. Cover atau kedudukan sumbu Z (Selenoid) 

9. Besi As Behel diameter 3 mm panjang 110 mm pada sumbu X  

10. Besi As Behel diameter 3 mm panjang 103 mm pada sumbu Y  

11. Motor Stepper Slider 12V pada sumbu Y 

12. Motor Servo pada sumbu Z (Selenoid) 
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Gambar 158. Tampak Belakang Desain Mekanik 

 

13. Motor Stepper Slider 12V pada sumbu X  

14. Penyangga Plotter pada dinding atau sejenisnya 

 

2. Perancangan Software 

Dalam perancangan software menggunakan software Arduino IDE (Integrated 

Software Development). Dengan menggunakan software Arduino IDE, maka dapat 

melakukan penulisan program, compile serta upload program ke board NodeMCU 

ESP8266. Software Arduino IDE (Integrated Software Development) menggunakan 

bahasa pemograman C / C++ atau yang dikenal dengan bahasa pemograman Arduino.   
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Gambar 159. Software Arduino IDE 

 

Selain itu pada Proyek Akhir ini pada sisi user menggunakan aplikasi Android 

yang dibuat menggunakan App Inventor 2. Dimana App Inventor 2 merupakan IDE 

generasi kedua dari App Inventor yang dikelola oleh Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). App Inventor 2 berbasis cloud yang diakses menggunakan internet 

browser. Masuk kategori dalam visual programming, App Inventor 2 menggunakan 

block puzzle yang disusun untuk menjadi rangkaian kode seperti gambar di bawah ini.  
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Gambar 160. Tampilan MIT App Inventor 

 

Sebelum melalukan block puzzle tersebut, maka hal yang dilakukan terlebih 

dahulu adalah mendesain tampilan dari aplikasi yang ingin kita buat. Berikut tampilan 

aplikasi yang didesain menggunakan App Inventor 2, seperti gambar di bawah ini :  
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Gambar 161. Tampilan Desain Aplikasi 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat yang telah dirancang dapat bekerja 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengujian dilakukan dengan menguji fungsional 

alat dan unjuk kerja alat.  
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Alat yang dirancang menggunakan mikrokontroller NodeMCU ESP8266 yang 

sudah dilengkapi modul wifi terintegrasi didalamnya. Sumber daya alat ini 

menggunakan listrik 12VDC.  

Cara kerja alat ini adalah dengan menginputkan nomor token di aplikasi Android 

yang dibuat menggunakan MIT App Inventor yang kemudian data tersebut akan dikirim 

atau data tersebut terkirim dengan perintah write pada MIT App Inventor sehingga data 

dapat terkirim menuju thingspeak, kemudian data yang yang telah dikirim oleh aplikasi 

Android di thingspeak akan disimpan dan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan 

terakhir data tersebut akan di baca atau NodeMCU ESP8266 akan men-read data dari 

thingspeak sehingga data akan diproses di NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan 

internet yang kemudian akan dieksekusi dalam bentuk gerakan sumbu x, sumbu y yang 

diterima oleh driver A4988 dalam bentuk sinyal- sinyal dari NodeMCU ESP8266 dan 

sumbu z yang diterima oleh servo. 

Berikut adalah hasil pengujian pengiriman data mulai dari smartphone, thingspeak 

dan NodeMCU ESP8266. 

1. Pengujian Aplikasi  
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Gambar 162. Tampilan Aplikasi Android Sebagai Tempat Penginputan Nomor Token 

 

Berdasarkan pengujian aplikasi Android pada smartphone maka dapat dijelaskan 

bahwa status “INPUT BERHASIL” (Pada label 1 gambar 4.4) akan muncul setelah 

pengguna menekan tombol “ENTER” (Pada button 1 gambar 4.4), tombol button 

tersebut berfungsi untuk merubah status pada label 1 menjadi “INPUT BERHASIL”, 

status tersebut menandakan proses pengiriman data token dari aplikasi Android menuju 

Thingspeak telah berhasil dikirim. Dan dari penjelasan diatas dapat terjadi karena blocks 

program gambar 9 di bawah ini :  
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Gambar 163. Blocks Program 
 

2. Pengujian Thingspeak  

 

         Gambar 164. Wujud alat keseluruhan 

 

Berdasarkan pembacaan data token di Thingspeak pada gambar 10 diatas maka 

dapat dianalisa bahwa Thingspeak dapat menerima data dengan baik dari aplikasi 

Android jika memiliki jaringan internet yang kuat. Thingspeak dapat berkomunikasi 

dengan Mit App Inventor karena Thingspeak memiliki fitur API (Aplication 

Programming Interface) yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data dari Mit 

App Inventor menggunakan protokol Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan fungsi 

write API Keys pada blocks kode Mit App Inventor 2 adalah mengirimkan data dari 

publisher (Mit App Inventor) ke broker (Thingspeak).  
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3. Pengujian Serial Monitor NodeMCU ESP8266 

 

Gambar 165. Tampilan Serial Monitor 

Dari data diatas maka dapat dianalisa bahwa data dapat terkirim dengan rata-rata 

delay ~7 detik. Hal tersebut  dapat dipengaruhi oleh kecepatan internet yang terhubung 

dengan Thingspeak dan selain itu yang membuat data memiliki delay ~7 detik adalah 

karena data yang dikirimkan dari aplikasi Android harus melewati server Thingspeak 

terlebih dahulu dan setelah itu data akan di kirim menuju NodeMCU ESP8266 yang 

dapat dilihat pada serial monitor pada gambar 4.7. Karena hal tersebut akan membuat 

pembacaan pada serial monitor pada Arduino IDE akan terlambat sekian detik.  

Dan kemudian Sensor Suara K-037 berfungsi untuk membaca suara atau bunyi 

pada KWH Meter Prabayar. Data yang terbaca oleh sensor suara akan dikirim oleh 

NodeMCU ESP8266 menuju thingspeak dengan menggunakan perintah write di 

Arduino IDE kemudian data yang telah berhasil dikirim menuju thingspeak akan 

disimpan dan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan data tersebut akan di read atau 
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dibaca oleh MIT App Inventor menggunakan perintah read di blocks puzzle di MIT App 

Inventor sehingga hasil pembacaan sensor dapat ditampilakan di aplikasi Android. 

 

Gambar 166.1 dan 12.2 Tampilan Sensor Suara Ketika Mendeteksi Suara dan Tidak 

Mendeteksi Suara 

Berikut adalah hasil pengujian pengiriman data sensor suara mulai dari NodeMCU 

ESP8266, thingspeak dan smartphone.  

1. Pengujian di Serial Monitor 
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Gambar 167.1 dan 13.2 Tampilan Serial Monitor Ketika Mendeteksi Suara dan Tidak 

Mendeteksi Suara 

Berdasarkan gambar 13.1 dan 13.2 diatas, maka dapat dianalisa bahwa status “ADA 

LISTRIK” jika sensor Suara KY-037 membaca sinyal analog < 900. Dan oleh karena itu 

dari gambar 13.2 diatas.  

Dan status “TOKEN MAU HABIS” jika sensor Suara KY-037 membaca sinyal 

analog > 900. Dan oleh karena itu dari gambar 13.1 diatas. 

 

 

 

2. Pengujian Thingspeak  
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Gambar 168. Tampilan Pembacaan Sensor Suara di Thingspeak 

Berdasarkan gambar di atas dapat dianalisa bahwa terjadi keterlambatan pengiriman 

data sensor Suara KY-037 dari serial monitor menuju thingspeak, hal ini dikarenakan 

keterbatasan thingspeak yang hanya dapat melakukan pembaharuan data atau message 

update interval limit setiap 15 detik sekali pada performa terbaiknya, walaupun pada 

serial monitor mampu melakukan update setiap 1 detik. Selain itu, Thingspeak sangat 

membutuhkan internet yang sangat cepat agar dapat terus menerus memperbaharui 

pembacaan sensor, jika internet tidak pada kecepatan tinggi, Thingspeak tidak akan 

memperbaharui pembaacan sensor. 

3. Pengujian Aplikasi Android 
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Gambar 169.1 dan 15.2 Tampilan Aplikasi Android Ketika Mendeteksi Suara dan Tidak 

Mendeteksi Suara 

Berdasarkan gambar 15.1 dan 15.2 diatas, maka dapat dianalisa bahwa aplikasi 

pada smartphone akan menerima data dari Sensor Suara KY-037 dan pembacaan sensor 

dapat dilihat pada serial monitor Arduino IDE. Kemudian data pembacaan sensor akan 

diteruskan menuju thingspeak menggunakan perintah write API Keys, dimana write API 

Keys yang berisi kode unik yang berfungsi agar dapat mengirimkan data pembacaan 

sensor menuju Thingspeak dan data yang ada pada Thingspeak akan divisualisasikan 

dalam bentuk grafik dan selanjutnya akan diteruskan menuju aplikasi smartphone. 

Smartphone dapat membaca data pembacaan sensor Suara KY-037 mengguanakan 

perintah read API Keys yang berisi kode unik yang berfungsi membaca atau mengambil 

data pembacaan sensor pada Thingspeak dan menampilkannya pada aplikasi Android. 

Aplikasi Android membaca intruksi “TOKEN MAU HABIS” pada aplikasi (gambar 

4.17)  jika pada thingspeak berlogika “0” dan aplikasi akan membaca intruksi “ADA 

LISTRIK” pada aplikasi (gambar 4.18) jika pada thingspeak berlogika “1”. Aplikasi 

Android pada smartphone dapat meng-read logika “1” atau “0” pada Thingspeak karena 

pada Mit App Inventor blocks telah diprogram program untuk membaca atau men-read 

data logika “1” atau “0” yang ada Thingspeak.  
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SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Pengisian KWH Meter Prabayar Menggunakan 

Plotter 2D dapat disimpulkan bahwa data token yang diinputkan pada aplikasi Android 

dapat diterima di serial monitor Arduino IDE  NodeMCU ESP8266 terjadi delay ~7 

detik, terdapat keterlambatan update data di thingspeak sekitar 15 detik, aplikasi 

Android membaca intruksi “TOKEN MAU HABIS” di aplikasi jika sensor Suara KY-

037 membaca nilai sebesar > 900 dan aplikasi akan membaca intruksi “ADA LISTRIK” 

di aplikasi jika sensor Suara KY-07 membaca nilai sebesar < 900.  

Prototipe Pengisisan KWH Meter Prabayar Menggunakan Plotter 2D telah 

dirancang dengan baik. Terdapat dua perancangan pada Proyek Akhir yaitu perancangan 

mekanik yang dirancang menggunakan akrilik dan hasil printer 3D dan perancangan 

software yaitu sebuah aplikasi Android yang dirancang menggunakan MIT App Inventor 

yang mana setiap interface  pada aplikasi Android dapat digunakan untuk menampilkan 

status KWH Meter Prabayar, textbox yang digunakan sebagai tempat untuk penginptan 

nomor token dan button untuk mengirimkan instruksi data angka nomor token yang 

diketikkan di textbox. 
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Abstract 

Electricity has now become a necessity that cannot be released in everyday life. Gradually, 

now PLN electricity customers are starting to use a prepaid electricity system, which 

requires customers to enter a token code via the keypad on the digital kWh meter before 

using it. This tool is designed to be able to fill stroom tokens automatically using the smart 

kWh application which will make it easier to fill electricity tokens wherever and whenever. 

In the process of pressing the digital kWh meter button using 12 solenoids, each of which 

will be placed right in front of the kWh meter button and by using the raspberry pi as a 

microprocessor that can trigger the solenoid movement via the relay driver. This tool can 

fill the electricity token stroom to completion with an average time required of 27.74 

seconds with a delay between solenoids of approximately 1.3 seconds. Based on the results 

of testing and data analysis, the percentage value of the accuracy of the tool in filling the 

electricity token stroom at the kWh meter is 92%. Meanwhile, the error percentage of the 

tool in filling the electricity token stroom is an error of 8%. By using a solar cell, this tool 

will continue to work optimally when the power goes out and with this tool, the process of 

filling the electricity token stroom is simply done through the smart kWh application. 

 

Keywords: digital kWh meter, solenoid, raspberry pi, stroom electric token 
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Abstrak 

Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan 

sehari-sehari. Secara bertahap, saat ini pelanggan listrik PLN mulai menggunakan sistem 

listrik prabayar, yang mengharuskan pelanggan untuk memasukkan kode token melalui 

keypad pada kWh meter digital tersebut sebelum menggunakannya. Alat ini dirancang 

untuk dapat melakukan pengisian stroom token secara otomatis menggunakan aplikasi 

smart kWh yang akan mempermudah pengisian token listrik dimanapun dan kapanpun. 

Pada proses penekanan tombol kWh meter digital ini menggunakan 12 buah solenoid yang 

masing-masing akan diletakkan tepat didepan tombol kWh meter dan dengan menggunakan 

raspberry pi sebagai mikroprosessor yang dapat memicu pergerakkan solenoid melalui 

driver relay. Alat ini dapat melakukan pengisian stroom token listrik hingga selesai dengan 

rata-rata waktu yang dibutuhkan yaitu 27.74 detik dengan delay antar solenoid lebih kurang 

1,3 detik . Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data maka diperoleh nilai persetase 

akurasi alat dalam melakukan pengisian stroom token listrik pada kWh meter adalah 92%. 

Sedangkan persentase error alat dalam melakukan pengisian stroom token listrik didapat 

error sebesar 8%. Dengan menggunakan solar cell, alat ini akan tetap bekerja secara optimal 

saat listrik padam dan dengan alat ini juga proses pengisian stroom token listrik cukup 

dilakukan melalui aplikasi smart kWh. 

 

Kata Kunci: kWh meter digital, solenoid, raspberry pi, stroom token listrik 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan yang menyediakan energi listrik di Indonesia adalah Perusahaan 

Listrik Negara (PLN). Besaran energi listrik dapat diketahui dengan menghitung 

dayanya yang digunakan dalam menghidupkan beberapa peralatan elektronik, untuk itu 

dibutuhkan sebuah alat yang disebut dengan kWh(kilo Watt hours) meter. Dahulu 

sistem kWh meter di PT.PLN masih menggunakan kWh meter analog, akan tetapi pada 

masa sekarang ini menggunakan sistem kWh meter digital yang bisa digunakan sistem 

prabayar (Lutfi & Rouf, 2014).  

Metode pembayaran pada kWh meter digital dilakukan dengan sistem prabayar, 

yaitu pembayaran dan pembelian listrik dilakukan di awal sebelum pemakaian. Tujuan 
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dari adanya kWh meter digital yaitu memberikan kemudahan terhadap pelanggan untuk 

melakukan penghematan listrik yang disesuaikan dengan penggunaannya. Dari tujuan 

tersebut, ternyata kWh meter digital masih belum efisien untuk digunakan oleh 

pelanggan yang saat ini banyak melakukan mobilitas cukup tinggi diluar rumah. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memudahkan dan mempersingkat 

waktu dalam proses pengisian token pulsa kWh meter, salah satunya dengan membuat 

alat pengisi pulsa otomatis. Penelitian mengenai alat pengisi pulsa otomatis ini telah 

banyak dilakukan sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai literatur pada 

penelitian ini. Pada penelitian (Ridho et al., 2018), mengenai alat pengisi pulsa otomatis 

menggunakan android berbasis mikrokontroller. Keberhasilan alat ini untuk melakukan 

pengiriman data melalui modem GSM wavecom mencapai 99% dengan menggunakan 

provider simpati yang apabila jaringan provider tersebut tidak terganggu. Kekurangan 

pada penelitian ini yaitu keberhasilan alat masih bergantung pada jaringan dari provider 

yang digunakan dan penggunaan simcard yang berganti-ganti akan membuat proses 

pengisian pulsa mengalami kesalahan pada bagian tempat simcard. 

Pada penelitian selanjutnya yaitu tentang sistem pengisian voucher listrik jarak 

jauh via SMS berbasis mikrokontroller (Syafar, 2017). Sistem pengisian voucher listrik 

jarak jauh via SMS berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroller 

arduino uno dengan GSM Shield dan 2 Motor yaitu Motor Stepper dan Motor Servo. 

Alat ini saling terintegrasi sehingga apabila salah satu terganggu/error maka sistem 

pengisian voucher ini tidak akan berfungsi dengan baik. Pada pengujiannya Motor 

Stepper dan Motor Servo dapat bekerja dengan baik. Pengiriman kode voucher dengan 

via SMS masih dirasa kurang efektif, karena harus selalu memastikan pulsa tersedia 

pada simcard yang digunakan agar dapat mengirimkan kode voucher via SMS. 

Kemudian penelitian (Novriandry et al., 2020) membuat prototype sistem monitoring 

dan pengisian token listrik prabayar menggunakan arduino uno berbasis website. Alat 
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ini akan terintegrasi dengan sebuah website yang dapat mengontrol token listrik yang 

ada pada kWh meter pengguna dari jarak jauh sehingga lebih efisien. Hasil pengujian 

pengisian token jarak jauh dilakukan sebanyak 15 kali dengan hasil 15 kali berhasil 

melakukan pengisian token dari website ke alat. Untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik, sebaiknya menggunakan mikrokontroller dengan spesifikasi lebih tinggi daripada 

arduino uno dan menambahkan fitur wifi agar koneksi bisa berjalan lebih maksimal 

Berdasarkan  penelitian terdahulu, alat pengisian token pulsa kWh meter secara 

otomatis melalui aplikasi masih belum bekerja secara optimal. Penelitian ini difokuskan 

pada bagian perancangan hardware dengan metode pengujian yang digunakan pada 

perancangan alat ini berbasis aplikasi android yang terintegrasi dengan perancangan 

hardware. Penelitian ini menggunakan raspberry pi 3 yang berfungsi sebagai 

pengendali utama dari alat yang akan dirancang. Alat ini dilengkapi dengan solar cell, 

pada siang hari solar cell menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi 

energi listrik melalui proses photovoltaic, sehingga aktuator dapat terus bekerja walau 

dalam keadaan listrik padam dengan bantuan solar cell ini (Shodiqin & Yani, 2016). 

Alat ini dirancang dan dibuat tanpa mengubah kWh meter, karena alat diletakkan diluar 

kWh meter sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada kWh meter. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Perancangan Sistem 
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Gambar 170 Blok diagram perancangan sistem 

Gambar 1 merupakan blok diagram perancangan sistem dengan prinsip kerja yaitu 

raspberry akan mengirimkan notifikasi ke pelanggan bahwa token akan habis melalui 

server. Saat pelanggan menekan serial stroom token di aplikasi maka secara otomatis 

solenoid akan menekan tombol pada kWh meter. Driver solenoid menggerakkan 

solenoid dengan cara memberikan perintah logika 0 atau logika 1 untuk mengontrol 

solenoid(Chresnadi et al., 2019). Dengan adanya solar cell ini alat akan dapat terus 

digunakan walau dalam keadaan listrik PLN padam.  

2. Algoritma Perancangan Keseluruhan 

Algoritma perancangan keseluruhan dari alat pengisian stroom token otomatis 

kWh meter digital ditunjukkan pada Gambar 2 : 
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Gambar 2 Algoritma Perancangan Keseluruhan 

Dari flowchart diatas dapat dilihat bahwa secara singkat alat pengisian stroom token 

otomatis sebagai berikut :  

1. Pertama aplikasi menerima notifikasi bahwa kWh akan segera habis. 

2. Kemudian pelanggan akan memasukkan stroom token di aplikasi, setelah itu 

aplikasi akan mengirimkan stroom token tersebut ke raspberry. 

3. Selanjutnya raspberry akan mengaktifkan relay untuk menggerakkan solenoid 

untuk dapat bekerja menekan tombol-tombol pada kWh meter. 

4. Solenoid akan menekan tombol-tombol pada kWh meter sesuai dengan serial 

stroom token yang diinputkan di aplikasi. 

5. Kemudian apakah kWh meter akan mengeluarkan bunyi yang merupakan penanda 

bahwa pengisian token pulsa berhasil. 
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6. Jika terdapat bunyi maka raspberry akan mengirimkan notifikasi pengisian token 

berhasil ke server dan akan diteruskan ke aplikasi untuk diketahui oleh pelanggan. 

7. Namun jika tidak ada bunyi dari kWh meter, maka raspberry akan mengirimkan 

notifikasi bahwa pengisian token gagal ke server dan akan diteruskan ke aplikasi 

untuk diketahui oleh pelanggan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengujian Waktu Pengisian Stroom Token Listrik 

Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali pengujian dengan menggunakan stroom 

token listrik yang berbeda-beda di setiap pengujiannya. Data pengujian waktu pengisian 

stroom token listrik dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Data hasil pengujian waktu pengisian stroom token listrik 

No Stroom Token Listrik Waktu(s) 

1 13467289045327869245 28.8 

2 24524578901578924190 26.6 

3 98605427812789042654 27.6 

4 64318942907534197530 29.0 

5 45289761987213743189 27.0 

6 17893461208537904839 26.5 

7 73195284072639541831 28.5 

8 62805217942954379545 26.9 

9 34176894106342785146 27.8 

10 21963285407145806355 27.3 
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11 77612980537984166543 28.0 

12 69345826078854218956 26.6 

13 88432674397561076539 27.6 

14 75329643065184295415 26.9 

15 29517396520614503185 28.2 

16 49517952840317593488 29.3 

17 71894452806177321985 28.4 

18 66217854309971456931 28.6 

19 55934176390733478906 27.4 

20 82196429066418762906 27.9 

Tabel 1 merupakan data pengujian untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan 

dalam setiap pengisian stroom token listrik. Pengujian waktu dilakukan dengan 

menggunakan stopwatch pada handphone pengguna. Perbedaan waktu antara pengujian 

satu dengan pengujian yang lain dapat disebabkan oleh kecepatan internet saat 

melakukan pengujian. Rata-rata waktu pengisian stroom token dapat dihitung dengan 

persamaan berikut :  

 Rata-rata =                                           (1) 

 Berdasarkan persamaan 1 dengan jumlah pengujian sebanyak 20 kali dan waktu 

total yang dihasilkan selama 554.9 detik maka rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

satu kali pengisian stroom token yaitu 27.74 detik. 
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Gambar 3 Pengujian waktu pengisian stroom token listrik 

2. Pengujian Pengisian Stroom Token Listrik 

Alat pengisian stroom token listrik dirancang untuk dapat melakukan pengisian 

token listrik kWh meter digital secara otomatis dengan menggunakan sebuah aplikasi. 

Hasil akhir alat pengisian stroom token listrik otomatis dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Proses pengujian pengisian stroom token listrik 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 50 kali pengujian dengan pengambilan data 

serial stroom token yang berbeda-beda dan acak disetiap pengujiannya. Data hasil 

pengujian stroom token listrik dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2 

Hasil pengujian pengisian stroom token listrik 

No Stroom Token Listrik Hasil 
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Benar Gagal 

1 13467289045327869245 ✓  

2 24524578901578924190   

….

. 

………………... 
……... ……… 

8 62805217942954379545   

9 34176894106342785146 ✓  

….

. 

………………... 
……... ……… 

30 97773865462728918303   

31 99276468103460924462 ✓  

32 64282917453930486688 ✓  

33 14253893977382927651   

….

. 

………………... ……... ……… 

49 90205534267152424123 ✓  

50 55323441355316644323 ✓  

Tabel 2 merupakan hasil pengujian pengisian stroom token yang dilakukan 

sebanyak 50 kali pengujian dengan jumlah keberhasilan pengujian 46 kali. Maka 

persentase error yang dihasilkan yaitu : 

Error   =  x 100% (2) 

 Error  = 8% 
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Berdasarkan Tabel 2 juga dapat dilakukan perhitungan persentase akurasi alat 

dalam melakukan pengisian stroom token. Perhitungan persentase akurasi adalah: 

 

Akurasi =  x100% (3) 

Akurasi = 92 % 

Berdasarkaan perhitungan akurasi diatas maka diperoleh akurasi dari alat pengisan 

stroom token otomatis sebesar 92% ini menunjukkan bahwa alat bekerja sangat baik. 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

18. Alat pengisian stroom token listrik tetap dapat bekerja walaupun listrik padam 

dengan memanfaatkan solar cell sebagai adaptor. 

19. Nilai persentase error rata-rata dari pengujian pengisian stroom token listrik 

adalah sebesar 8% dari 50 kali pengujian. 

20. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam satu kali pengisian stroom token listrik 

yaitu 27.74 s. 

21. Nilai persentase akurasi alat melakukan pengisian stroom token listrik yaitu 

sebesar 92% dari 50 kali pengujian. 

22. Kegagalan pengisian stroom token listrik disebabkan salah satu tombol pada kWh 

meter tidak tertekan oleh solenoid. 
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SISTEM MONITORING PENENTUAN PERGERAKAN POSISI PANEL 

SURYA TERINTEGRASI INTERNET OF THINGS 

Abdullah(1) ,Moh. Zainul Haq(2) 

Abstract 

Due to the increasing demand for energy, alternative energy is needed. One of them is energy that comes 

from the sun. To utilize solar energy, solar panels are needed which are used to collect solar energy which 

will be converted into electrical energy. The problem is to optimize the work of the solar panel, a design 

for determining the position of the solar panel must be made so that it is always focused on the direction 

of the arrival of the sun. Design of solar panel position monitoring system based on the Internet of Things 

has a purpose as a monitoring system in optimizing the light reception received by solar panels in real 

time. The method used is the dual axis tracking method, which is a method that can make flexible solar 

panel movements follow the direction of the maximum sunlight intensity. The parameters monitored from 

this research are the value of analog voltage from the four LDR light sensors, two angles of dual axis 

movement and description of the the solar panel position. From the tests that have been carried out, the 

system can work well as solar panel movement position monitoring system based on the Internet of 

Things.   

Keywords: Internet of Things, Monitoring, Movement, Light Intensity, Solar Panel 

Abstrak 

Akibat kebutuhan energi yang terus meningkat, maka diperlukan energi alternatif. Salah satunya adalah energi 

yang bersumber dari matahari. Untuk memanfaatkan energi matahari tersebut dibutuhkan panel surya 

yang difungsikan untuk mengumpulkan energi matahari yang akan dikonversi menjadi energi listrik. 

Permasalahannya, untuk mengoptimalkan kerja dari panel surya tersebut harus dibuat rancangan 

penentuan posisi panel surya agar selalu berada fokus pada arah datangnya matahari. Rancang bangun 

sistem monitoring posisi panel surya berbasis Internet of Things bertujuan sebagai sistem monitoring 

dalam pengoptimalan penerimaan cahaya yang diterima oleh panel surya secara realtime. Metode yang 

digunakan yaitu metode dual_axis, yaitu metode yang dapat membuat pergerakan panel surya fleksibel 

mengikuti arah datangnya intensitas cahaya matahari maksimal. Parameter yang dimonitoring dari 

penelitian ini yaitu nilai tegangan analog dari setiap intensitas cahaya yang mengenai keempat sensor 
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cahaya LDR, kedua sudut pergerakan dual axis dan keterangan posisi panel surya. Dari pengujian yang 

telah dilakukan, sistem dapat bekerja dengan baik sebagai sistem monitoring penentuan pergerakan posisi 

panel surya terintegrasi Internet of Things.    

Kata Kunci: Internet of Things, Monitoring, Pergerakan, Intensitas Cahaya, Panel Surya 

PENDAHULUAN 

Pemanfaatan potensi energi matahari dewasa ini semangkin meningkat sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Hal ini terjadi karena masalah kebutuhan energi listrik 

juga semangkin meningkat dan telah menjadi masalah yang serius (Azhar & Satriawan, 

2018), sementara energi listrik itu sendiri sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia. Dari permasalahan tersebut 

diperlukan pengembangan terhadap sumber energi alternatif, yaitu memanfaatkan energi 

matahari (Purwoto, Jatmiko, Fadilah, & Huda, 2018). Salah satu cara memanfaatkan 

energi matahari yaitu dengan memanfaatkan panel surya (Shufat, Kurt, & 

Hancerlioğulları, 2019). 

Panel surya bekerja menyerap cahaya matahari yang kemudian akan dikonversi 

menjadi energi listrik (Purwanto, 2020). Energi yang terserap pada panel surya ini 

dipengaruhi oleh kuantitas cahaya matahari dan sudut datang cahaya matahari 

(Elsherbiny, Anis, Hafez, & Mikhail, 2017), sehingga permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana memaksimalkan penyerapan energi tersebut oleh panel surya dan dapat 

dimonitoring terintegrasi Internet of Things memanfaatkan jaringan internet untuk 

berkomunikasi antar satu perangkat ke perangkat lainnya (Abdullah & Kaban, 2019). 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan implementasi dan monitoring 

sistem penentuan posisi sel surya menggunakan metode dual_axis dengan 

memanfaatkan kombinasi sensor cahaya LDR sehingga mengetahui efisiensi sistem 
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dalam memaksimalkan kuantitas energi matahari yang dapat dikumpulkan oleh panel 

surya tersebut.  

Peneltian terkini mengenai pengontrolan posisi panel surya berbasis Internet of 

Things yaitu perencanaan dan pembuatan realtime monitoring sistem dari pada modul 

active solar photo voltaic tracker berbasis Internet of Things, lebih fokus dalam 

memonitoring tegangan dan arus solar photo voltaic menggunakan aplikasi Thingspeak 

tanpa ada monitoring terhadap pembacaan sensor cahaya LDR sebagai kunci pergerakan 

posisi panel surya (Izra Bagus, Ferdian, & Muhammad Fahmi, 2020), sedangkan pada 

penelitian ini berfokus terhadap sistem monitoring penentuan pergerakan posisi panel 

surya terintegrasi Internet of Things, dimana seluruh pengaturan sistem dilakukan secara 

otomatis dalam satu sistem yang sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi monitoring yang 

dapat dilihat melalui melalui Smartphone Android. Di dalam aplikasi monitoring ini 

akan ditampilkan variabel-variabel penting dalam sistem penentuan posisi panel surya 

tersebut: keempat sensor cahaya LDR, kedua sudut pergerakan dual axis dan keterangan 

posisi panel surya, sehingga jika terjadi kesalahan pergerakan posisi atau nilai variabel 

yang tidak sesuai atau terjadi kerusakan pada sensor dapat segera diatasi.   

 

METODE PENELITIAN 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perancangan perangkat 

keras dan perancangan perangkat lunak dengan menggabungkan keempat sensor cahaya 

LDR sebagai input untuk menggendalikan pergerakan posisi panel surya dengan konsep 

dual_axis motor servo sebagai output, diproses menggunakan Arduino dan 

menggunakan modul WiFi Esp8266 untuk mengintegrasikan konsep Internet of Things, 

sebagai monitoring realtime nilai sensor dan pergerakan panel surya. Perancangan 
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perangkat lunak merupakan bagian yang berhubungan dengan software-software yang 

digunakan yaitu Arduino IDE sebagai software untuk menulis dan pengupload program 

dari Laptop/PC ke kontroler Arduino dan aplikasi Blynk sebagai aplikasi yg dirancang 

sebagai antarmuka IoT antara HP dan sistem yang dirancang. Perancangan perangkat 

keras terdiri atas perancangan mekanik agar kerja sistem dapat terealisasi dan 

tervisualisasi dengan baik dan perancangan elektronik agar kebutuhan akan bagian 

elektronik dapat terpenuhi agar sistem dapat bekerja sesuai yang diinginkan. 

Perancangan mekanik dapat dilihat pada Gambar 1 dan perancangan elektronik 

keseluruhan sistem dapat dilihat pada diagram blok keseluruhan sistem pada Gambar 2. 

 

Gambar 1. Perancangan mekanik sistem 
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Gambar 2. Diagram blok keseluruhan sistem 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Hasil yang dibahas pada penelitian ini adalah pengujian sudut pergerakan motor 

servo, pengujian keseluruhan sistem, dan pengujian sistem yang telah terintegrasi 

Internet of Things menggunaan aplikasi Blynk untuk memonitoring keseluruhan sistem.  

 

Pengujian Sudut Pergerakan Motor Servo  

      Pengujian sudut pergerakan motor servo terhadap keterangan posisi panel surya ini 

dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana pergerakan dual_axis motor servo telah 

bekerja dengan baik yaitu bergerak sesuai arah yang telah ditentukan sebagai 

pergerakan matahari. Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel.1 dan grafik pada Gambar 

3. 

 

Tabel 1 

Pengujian sudut pergerakan motor servo terhadap keterangan posisi panel surya 

Sudut Pergerakan Motor 

Servo (o) 

Keterangan 

Posisi Panel 

Surya Sudut-X Sudut-Y 

61 39 Timur 

64 67 Timur 

71 85 Timur 

75 90 Tegak Lurus 
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85 91 Tegak Lurus 

67 103 Barat 

72 112 Barat 

75 127 Barat 

 

 

Gambar 3. Grafik sudut pergerakan motor servo terhadap keterangan posisi panel surya 

 

      Dari pengujian yang terlihat pada Tabel 1 dan grafik pada Gambar 3, 

memperlihatkan kerja pergerakan motor servo dalam menentukan posisi panel surya, 

yaitu pergerakan dual_axis yang terdiri atas servo_1 (sudut-x) dan servo_2 (sudut-y). 

Terlihat bahwa servo_2 (sudut-y) lebih banyak melakukan variasi pergerakan, 

dikarenakan servo_2 inilah yang berkerja melakukan pergerakan mengikuti cahaya 

matahari dari timur ke barat, terlihat kerja pergerakan servo_2 jika sudut pergerakan 

lebih kecil dari 90° maka posisi panel surya terdefinisi arah timur, jika sudut pergerakan 

90°-91° maka posisi panel surya terdefinisi tegak lurus dan jika sudut pergerakan lebih 

besar dari 90° maka posisi panel surya terdefinisi arah barat. Sementara servo_1 tidak 
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banyak melakukan variasi pergerakan dikarenakan kerja servo_1 ini bekerja hanya 

memposisikan panel surya kearah matahari, sementara pergerakan matahari lebih 

cenderung lurus. 

 

Pengujian Keseluruhan Sistem 

      Pengujian keseluruhan sistem yaitu pengujian penggabungan kerja keempat sensor 

cahaya LDR terhadap pergerakan dual_axis motor servo untuk menentukan posisi panel 

surya. Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel.2 dan grafik pada Gambar 4. 

 

Tabel 2 

Pengujian keseluruhan sistem 

Jam 

(WIB) 

Tegangan Analog Sensor Cahaya 

LDR (Volt) 

Sudut 

Pergerakan 

Motor Servo (o) 

Keterangan 

Posisi Panel 

Surya 

 LDR_1 LDR_2 LDR_3 LDR_4 
Sudut-

X 

Sudut-

Y 

07.00 0,26 0,19 0,2 0,23 59 46 Timur 

08.00 0,2 0,17 0,19 0,19 59 54 Timur 

09.00 0,18 0,17 0,2 0,17 59 59 Timur 

10.00 0,15 0,15 0,18 0,16 60 70 Timur 
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11.00 0,16 0,14 0,2 0,2 64 75 Timur 

12.00 0,27 0,22 0,25 0,25 58 91 Tegak Lurus 

13.00 0,25 0,2 0,21 0,23 60 96 Barat 

14.00 0,21 0,19 0,22 0,22 60 105 Barat 

15.00 0,3 0,21 0,23 0,28 60 111 Barat 

16.00 0,21 0,21 0,27 0,27 60 116 Barat 

17.00 0,17 0,15 0,18 0,19 60 123 Barat 

 

       

          (a)                    (b)                      (c)                    

Gambar 4. Grafik pengujian keseluruhan sistem  (a) LDR_1 dan LDR_3 terhadap waktu 

(b) LDR_2 dan LDR_4 terhadap waktu (c) Derajat pergerakan servo terhadap waktu 

      Dari pengujian yang terlihat pada Tabel 2 dan grafik pada Gambar 4, 

memperlihatkan kerja keseluruhan sistem, dimana pada waktu/jam tertentu keempat 

sensor cahaya LDR mendeteksi cahaya matahari yang dikonversi dalam tegangan 

analog (Volt), dengan ketentuan yang telah dialgoritmakan dalam pemrograman, yaitu 

nilai tegangan analog LDR_1 dan LDR_3 saling berkoordinasi untuk menentukan 

pergerakan motor servo_2 (sudut-Y) dan nilai tegangan analog LDR_2 dan LDR_4 
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saling berkoordinasi untuk menentukan pergerakan motor servo_1 (sudut-X), nilai 

tegangan analog tersebut dibanding dalam satu nilai set point, artinya jika masing-

masing pasangan sensor LDR baik itu (LDR_1-LDR_3) dan (LDR_2-LDR_4) berada 

pada nilai set point yang telah ditentukan maka pergerakan motor servo berhenti sebagai 

posisi panel surya terhadap cahaya matahari maksimal dan jika tidak berada pada nilai 

set point yang telah ditentukan maka motor servo akan terus bergerak sampai nilai set 

point tercapai.   

 

Pengujian Sistem Terintegrasi Internet of Things Menggunaan Aplikasi Blynk 

      Pengujian sistem terintegrasi Internet of Things ini memperlihatkan bagaimana 

konsep monitoring jarak jauh memanfaatkan teknologi IoT dapat dilakukan pada sistem 

monitoring penentuan pergerakan posisi panel surya. Sistem monitoring terintegrasi 

Internet of Things ini menggunakan aplikasi Blynk. Beberapa pengujian ini dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Tampilan aplikasi Blynk dalam monitoring seluruh sistem 

      Dari pengujian yang dilakukan seluruh data monitoring baik itu data tegangan 

analog keempat sensor LDR, sudut1 dan sudut2 pergerakan dual_axis motor servo dan 

keterangan arah posisi panel surya dapat termonitoring dengan baik dalam satu aplikasi 

Blynk yang telah terintegrasi Internet of Things. 

 

SIMPULAN  

Seluruh pengaturan sistem dilakukan secara otomatis dalam satu sistem yang 

sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi monitoring realtime terintegrasi Internet of 

Things, yang didalamnya terdapat nilai pembacaan 4 (empat) buah sensor cahaya LDR, 

sudut pergerakan dual_axis (sudut-x dan sudut-y) dan keterangan arah pergerakan 

matahari, sehingga jika terjadi kesalahan pergerakan posisi atau nilai variabel yang tidak 

sesuai dapat segera diatasi. Hasil pengujian yang telah dilakukan pada peneltian ini 

yaitu sistem monitoring penentuan pergerakan posisi panel surya terintegrasi Internet of 

Things telah membuktikan bahwa penggunaan keempat kombinasi sensor cahaya LDR 

yang telah dialgoritmakan dalam pemrograman cukup efektif dalam melakukan kerja 

dual_axis motor servo untuk memposisikan panel surya agar selalu berada fokus pada 

arah datangnya matahari.  



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1312 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini sebagai Penelitian Dosen 

Pemula (PDP). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, A., & Kaban, R. (2019). Automation System and Monitoring in the 

Hydroponic Cultivation Process Integrated with Internet Network. Sinkron: 

jurnal dan penelitian teknik informatika, 4(1), 158-162.  

Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi kebijakan energi baru dan energi 

terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. Administrative Law and 

Governance Journal, 1(4), 398-412.  

Elsherbiny, M. S., Anis, W. R., Hafez, I. M., & Mikhail, A. R. (2017). Design of single-

axis and dual-axis solar tracking systems protected against high wind speeds. 

International Journal of Scientific & Technology Research, 6(9), 84-89.  

Izra Bagus, K., Ferdian, R., & Muhammad Fahmi, H. (2020). Real Time Monitoring 

System Dari Active Solar Photovoltaic Tracker Berbasis Internet Of Things. 

ELPOSYS: Jurnal Sistem Kelistrikan, 7(3). doi:10.33795/elposys.v7i3.5 

Purwanto, I. (2020). SOLAR CELL (PHOTOVOLTAIC/PV) SOLUSI MENUJU 

PULAU MANDIRI LISTRIK. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga 

Penelitian Universitas Trisakti, 5(2), 117-126.  



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1313 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Purwoto, B. H., Jatmiko, J., Fadilah, M. A., & Huda, I. F. (2018). Efisiensi Penggunaan 

Panel Surya sebagai Sumber Energi Alternatif. Emitor: Jurnal Teknik Elektro, 

18(1), 10-14.  

Shufat, S. A. A., Kurt, E., & Hancerlioğulları, A. (2019). Modeling and Design of 

Azimuth-Altitude Dual Axis Solar Tracker for Maximum Solar Energy 

Generation. International Journal of Renewable Energy Development, 8(1).  



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1314 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

MONITORING PENGUKURAN PH TANAH PADA PUPUK SAWIT BERBARIS 
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Abstract 

Palm oil is an industrial plant as raw material for producing cooking oil, industrial oil, and fuel. Palm oil 

has an important role in the oil industry, namely it can replace coconut as a source of raw materials. The 

development and growth of plants need to be considered in order to produce fruit as desired. A tool was 

created as a monitoring system for measuring soil PH on IoT-based palm fertilizer which is used as a 

support for the development and growth of palm trees. This system is designed to determine the moisture 

content and soil pH in real time which is obtained through sensors installed around palm trees with the 

measurement data displayed via the LCD. In addition, the measurement data is also forwarded to the 

user's smartphone via the blynk application. This tool system already uses a 10wp solar cell as the main 

energy and a solar cell controller as a regulator of the incoming current to the battery and takes it from the 

battery to the load, from the test results it can run the load for +/- 21 hours. The components needed to 

build an IoT system are microcontroller, sensor, stepdown, LCD, solar cell, solar cell controller, BMS, 

battery. From the test results, the humidity sensor has an accuracy of 75%-80% and the soil pH sensor has 

an accuracy of 4-6.5. With the monitoring system for measuring soil pH on IoT-based palm fertilizer, it 

mailto:riva17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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can help plant owners know soil conditions through the blynk application and can optimize plant 

development and growth properly. 

Keywords: ESP32, PH, Humidity 

Abstrak 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak 

industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu 

dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkembangan dan pertumbuhan tanaman 

perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan buah sesuai dengan yang diinginkam. Sebuat alat diciptakan 

sebagai sistem monitoring pengukuran PH tanah pada pupuk sawit berbasis IoT yang digunakan sebagai 

penunjang dalam perkembangan dan pertumbuhan pohon sawit. Sistem ini dirancang untuk mengetahui 

kadar kelembaban dan pH tanah secara real time  yang diperoleh melalui sensor yang dipasang di sekitar 

pohon sawit dengan hasil data pengukuran yang ditampilkan melalui LCD. Selain itu, data hasil 

pengukuran juga diteruskan ke smartpHone pengguna melalui aplikasi blynk. Sistem alat ini sudah 

menggunakan solar cell 10wp sebagai energi utama dan controller solar cell sebagai  pengatur arus masuk 

ke baterai dan mengambil dari baterai ke beban, dari hasil pengujian dapat menjalankan beban selama +/- 

21 jam. Komponen yang diperlukan untuk membangun sistem IoT adalah mikrokontroller, sensor, 

stepdown, LCD, solar cell, controller solar cell, BMS, baterai. Dari hasil pengujian  sensor kelembaban 

memiliki akurasi 75%-80% dan sensor pH tanah memiliki akurasi sebesar 4-6.5. Dengan adanya sistem 

monitoring pengukuran pH tanah pada pupuk sawit berbasis IoT dapat membantu pemilik tanaman 

mengetahui kondisi tanah melalui aplikasi blynk serta dapat mengoptimalkan perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman dengan baik. 

Kata Kunci : ESP32, PH , Kelembaban 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak 

masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang 
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penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan 

bakunya. Industri dengan bahan baku kelapa sawit semakin meningkat menyebabkan 

kelapa sawit memiliki posisi strategis untuk dikembangkan agar memenuhi kebutuhan 

industri dalam negeri maupun ekspor (Harahap dan Witjaksana, 1999)  

Berdasarkan data index Mundi 2019 Indonesia merupakan salah satu negara 

produsen penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Artinya Indonesia turut andil dalam 

memenuhi kebutuhan pasokan minyak sawit di dunia. Indonesia memiliki perkebunan 

sawit yang cukup luas di berbagai provinsi yang menghasilkan kurang lebih 43 juta ton 

produksi kelapa sawit. 

Riau sebagai salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera memiliki 

karakteristik tanah gambut. Jenis tanah ini sangat cocok ditanami tanaman seperti kelapa 

sawit dikarenakan pH dari tanah gambut berkisar 2,7-5,0. Tanaman sawit sendiri cocok 

ditanam pada tanah yang memiliki pH 4,0-6,5. Maka dari itu Riau termasuk salah satu 

provinsi yang memiliki profesi terbanyak sebagai petani sawit di tanah air. 

Berbagai usaha para petani sawit lakukan demi mendapatkan hasil kelapa sawit 

yang berkualitas dan kuantitatif untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Pengecekan 

kondisi tanah sangat diperlukan bagi sawit yang harus memiliki kelembaban optimal 

75%-80% agar tidak terlalu kering maupun basah, karena berdasarkan data bahwa 

adanya kekeringan pada musim kemarau menyebabkan kegagalan terbentuknya tandan 

baru buah kelapa sawit. Selain itu diperlukan PH yang stabil sekitar 4,0-6,5 agar unsur 

hara dalam tanah tidak terganggu. 

Selain pH dan kelembaban, perlu juga diperhatikan nutrisi untuk perkembangan dan 

pertumbuhan kelapa sawit. Pemberian nutrisi pada tanaman ini seperti pemberian pupuk 

dan air secara berkala agar kondisi tanaman dan kesuburan tanah tetap terjaga. Maka 
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dari itu dilakukan penyiraman pada kelapa sawit saat  proses pemeliharaan bibit di pagi 

hari dan sore hari agar kesuburan dan kelembaban tanah tetap terjaga kualitasnya. Lain 

hal dengan pemberian pupuk pada kelapa sawit yang diberikan dengan jangka waktu 

sekali seminggu. Pupuk Cair Organik (PCO) diberikan pada tanaman dengan takaran 2 

gelas PCO yang dilarutkan ke air 1 tangki. Pemupukan ini diperlukan sebagai perawatan 

sekaligus pencegahan dari berbagai hama yang membawa penyakit. 

Kenyataan yang dijumpai di lapangan, kondisi kelembaban dan pH tanah yang tidak 

stabil menyebabkan kegagalan panen oleh petani sawit. Akibat kegagalan panen 

pemasukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani berkurang. Untuk itu perlu 

pengaturan air dan pemberian pupuk secara teratur agar tanaman di area tanah gambut 

sekalipun dapat menghasilkan panen yang berkualitas dan berkuantitas. Dengan adanya 

alat ini kehidupan para petani khususnya petani di lahan gambut lebih terjamin dan 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Pada alat monitoring pH dan kelembaban ini peneliti menggunakan aplikasi blynk 

yang dapat memberikan kemudahan bagi para petani sawit mengontrol perkembangan 

dan pertumbuhan kelapa sawitnya. Blynk merupakan sebuah aplikasi yang digunakan 

untuk mengontrol mikrokontroler dari jaringan internet (Prayitno, W. A., Muttaqin, A., 

& Syauqy, D, 2017). Aplikasi ini memudahkan para penggunanya untuk mengontrol 

apapun dari jarak jauh, kapanpun dan dimanapun. Instrumen pengukuran kelembaban 

dan pH tanah pada pupuk pohon sawit ini dibangun dengan menggunakan sensor pH 

sebagai pengukur kadar keasaman terhadap pupuk cair dan soil mosture sebagai 

pengukur kelembaban tanah ketika di berikan air. Setelah itu ESP 32 akan menganalisa 

data yang diterima kemudian ditampilkan melalui LCD. Selain itu, ESP 32 akan 

mengirimkan data informasi ke blynk menggunakan jaringan internet yang bersumber 
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dari modem wifi (mifi) sehingga pada aplikasi blynk akan menampilkan grafik pH dan 

kelembaban tanah pada pohon sawit secara real time clock. 

METODE PENELITIAN 

Pengujian alat monitoring pengukuran pH tanah pada pupuk sawit yang berbasis 

IoT dilakukan dengan cara observasi (pengambilan data langsung di lapangan). 

Penelitian ini bertujuan untuk memantau kelembaban tanah, pH tanah melalui LCD dan 

sensor yang dipasang dan diteruskan ke smartpHone petani sawit untuk memonitoring 

tanaman melalui aplikasi blynk. Pengujian alat ini dilakukan pada pohon sawit berumur 

kurang lebih 3 tahun yang berada pada jenis tanah gambut, pengujian ini dilakukan 

selama 4 hari. Pengujian dengan alat monitoring kelembaban dan pH dilakukan 

sebanyak dua kali dalam sehari agar mendapatkan nilai PH dan kelembaban yang 

akurat. 

PERANCANGAN ALAT MONITORING PH TANAH 

1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan alat monitoring pH tanah pada pohon sawit ini menggunakan ESP 32, 

sensor pH tanah, soil moisture, Liquid Crystal Display (LCD), solar sell, Solar Charger 

Controller, step down LM2596, Battery Management Sistem (BMS), dan baterai 18650. 

Adapun rangkaian dari rancangan alat ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1319 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Gambar 1 Desain alat 

Dapat dilihat dari rancangan komponen  sistem monitoring pengukuran pH tanah 

pada pupuk sawit berbasis IoT, mikrokontroller terhubung dengan sensor-sensor dan 

power. Power utama adalah solar cell, yang mana solar cell terhubung dengan Solar 

Controller Charger (SCC) yang  terhubung dengan baterai. Sensor-sensor diletakkan 

sesuai target pembacaannya yaitu sensor pH dan sensor kelembaban yang ditancapkan 

di tanah sekitar tempat pohon sawit berada. Kemudian  nilai kelembapan dan PH akan 

di tampilkan melalui Liquid Crystal Display (LCD). 

 

Gambar 2 Tampilan Liquid Crystal Display (LCD). 
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Kondisi tanaman pohonsawit dapat dilihat pada layar LCD terutama ketika pH 

tanah mengalami asam dan basa serta sensor kelembaban mengalami kondisi tanah 

basah / kering. Tujuan LCD yaitu menampilkan jumlah kelembaban dan pH tanah 

sebelum pemberian pupuk, Nila ipada pH berada 5 menandakan bahwa tanah keadaan 

asam, sedangkan kelembapan berada 7.73 menandakan bahwa tanah keadaan basah.  

2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan sistem software yang digunakan sebagai penunjang dalam pembuatan 

alat monitoring pH pupuk pohon sawit ini menggunakan aplikasi yang dapat diunduh 

dengan mudah melalui play store yaitu blynk. Blynk adalah aplikasi untuk iOS dan OS 

Android untuk mengontrol Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi dan sejenisnya melalui 

Internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, 

menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan  lain-lain. Aplikasi blynk 

memiliki 3 komponen utama.yaitu aplikasi, server, dan libraries. Blynk server berfungsi 

untuk menangani semua komunikasi di antara smartpHone dan hardware. Widget yang 

tersedia pada blynk diantaranyaa dalah  button, value display, history grapH, twitter, dan 

email. Blynk tidak terikat dengan beberapa jenis microcontroller namun harus didukung 

hardware yang dipilih. NodeMCU dikontrol dengan Internet melalui WiFi, chip 

ESP8266. Blynk akan dibuat online dan siap untuk Internet of Things 
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Gambar 3 Aplikasi Blynk 

Dalam aplikasi blynk untuk alat ini peneliti menyediakan fitur superchart yang 

fungsinya untuk menampilkan grafik pH dan kelembaban yang ditampilkan di LCD, 

data ini diperoleh secara real time clock. 

 

 

Gambar 4 tampilan superchart pada aplikasi blynk 

Ketika semua perangkat terhubung tampilan pada aplikasi blynk seperti terlihat 

pada gambar. Adapun fungsi dari tampilan di atas untuk menampilkan kadar 

kelembaban tanah dan menampilkan nilai pH tanah secara real time clock. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian alat ini bertujuan untuk menguji kenerja dari software dan hardware yang 

telah dirancang untuk memonitoring pH dan kelembaban tanah pada pohon sawit. 

Sebagai pembanding tingkat keasaman dan kelembaban tanah peneliti memberikan 
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perlakuan dengan  membandingkan pH dan kelembaban tanah sebelum dan sesudah 

diberi pupuk sawit. Hal ini bertujuan untuk menguji keakuratan data yang ditampilkan 

dari alat yang telah dirancang. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data setiap sensor yang digunakan. 

Adapun sensor yang digunakan adalah sensor kelembaban dan sensor PH. Alat yang 

digunakan sebagai penghubung IOT adalah Mifi serta untuk menampilkan grafik 

menggunakan Blynk sedangkan menampilkan nilai menggunakan LCD . Sebagai data 

pembanding keakurasian sensor menggunakan alat pengukur PH dan  kelembaban yang 
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sudah dijual dipasaran. Berikut adalah hasil rancangan alat monitoring pengukuran PH 

tanah  pada pupuk sawit berbasis Internet Of Things.  

Gambar 5 hasil rancangan alat monitoring pH tanah pada pohon sawit 

 

Perancangan alat Sistem monitoring pengukuran PH tanah  pada pupuk sawit 

berbasis Internet Of Things ini menggunakan pipa besi ukuran 1 inch dengan ketinggian 

175 cm serta panjang kaki 30cm sehingga dapat menahan beban dari panel solar. 

Sensor pH tanah merupakan sensor pendeteksi tingkat keasaman dan kebasaan pada 

tanah. Skala pH yang dapat diukur oleh sensor pH ini memiliki rentang dari hingga 1 - 

7. Pengujian pH tanah dilakukan dengan cara menancapkan sensor pH pada tanah, 

kemudian membandingkan nya dengan alat pembanding untuk parameter pH berupa 

threeway meter. 

Sensor kelembapan yang akan membaca kelembapan dan akan mendeteksi kadar air 

dalam tanah yang ditanamkan kedalam tanah. Sensor ini bersifat kapasitif sehingga 

dapat mencegah terjadinya korosi pada material sensor. Sensor bekerja pada tegangan 

3.3 – 5.5. VDC dan arus sebesar 5mA. Sensor menghasilkan keluaran analog 0 –3 VDC. 

Pengujian dari sensor kelembapan tanah ini cukup dengan menancapkan probe kedalam 

tanah kemudian dibandingkan hasil pengukuran nya dengan hasil pembacaan alat ukur 

pembanding parameter kelembapan berupa alat threeway meter.  

Tabel 1 

Hasil pengujian SF-BOT 

Komponen Hasil Pengujian 
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(%) 

Sensor Kelembaban 84.85 

Sensor PH 97,94 

Pengujian Keseluruhan 99,81 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian setiap komponen yang digunakan yaitu 

Pengujian pertama yaitu sensor PH dengan keakurasian 97,94%. Terdapat sedikit error 

yang disebabkan oleh perbedaaan sensor yang digunakan oleh alat pembanding three 

way (PH) dengan sensor yang digunakan. Pengujian berikutnya adalah sensor 

Kelembaban dengan keakurasian 84,85%, terdapat sedikit eror dengan alat pembanding, 

Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana hasil pembacaan sensor sebelum dan 

sesudah di berikan pemupukan.  

 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Sistem Monitoring Pengukuran PH Tanah PAda 

Pupuk Sawit Berbasis Internet Of Things dapat disimpulkan bahwa Sensor kelembaban 

sebelum dilakukan penyiraman pupuk bahwa nilai kelembaban berada di 45% - 50% 

dikarenakan tanah mengalami kekeringan sedangkan pada PH tanah berada di 7 

sehingga tanah netral. 

Setelah beri pupuk cair maka tanah mengalami peningkatan terhadap 
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kelembaban, PH dan kesuburan pohon sawit, yang di kelembaban menjadi 70% - 

80% pupuk menjaga kebasahan tanah agar tidak terjadi kekeringan dan PH berada 

di 3-4 sehingga tanah menjadi asam serta meningkatkan kesuburan pohon sawit 

agar dapat menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. 

Pada pengujian dengan menggunakan alat pembanding berupa three way bahwa 

error keseluruhan PH berada 6.41% sedangkan error keseluruhan kelembaban berada 

10,42%, Menunjukan bahwa alat dengan three way  memiliki jumlah error yang sedikit. 
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Abstract 

Polytechnic of Kampar is one of the universities in the palm oil sector in Indonesia. Every 

learning process will require an attendance. Attendance at the Polytechnic of Kampar is still 

using paper or manually. The drawbacks of attendance using paper are the possibility that 

the attendance book can be lost or scattered, the absence of attendance when the attendance 

book is lost, attendance uses a sheet of paper when the attendance book is lost, the number 

of paper uses, and so on. To overcome this, in this digital era, a lecturer attendance 

application was made using an QRcode based Android. This application is implemented 

with android Studio version 4.0, Code Igneter Framework and MySQL as a database. 

Hopefully, the application that is built can help overcome the shortcomings of attendance 

manually. After being tested, it can be seen that this application can solve problems in the 

manually attendance in Polytechnic of Kampar, so that in general this application can run as 

expected. 

Keywords: Attendance, Android Studio, QR Code 

Abstrak 

Politeknik Kampar merupakan salah satu perguruan tinggi di bidang sawit yang ada di 

Indonesia. Setiap proses belajar akan memerlukan sebuah absensi. Absensi yang dilakukan 

di kampus Politeknik Kampar masih menggunakan kertas atau secara manual. Kekurangan 

absensi menggunakan kertas yaitu kemungkinan buku absensi bisa hilang atau tercecer, 

tidak dilakukannya absensi ketika buku absensi hilang, absensi menggunakan kertas 

selembar ketika buku absensi hilang, banyaknya penggunaan kertas, dan sebagainya. Untuk 
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mengatasi hal tersebut, di era digital ini dibuatlah sebuah aplikasi absensi dosen 

menggunakan QRCode berbasis android. Aplikasi ini diimplementasikan dengan Android 

Studio versi 4.0, Framework Code Igneter dan MySQL sebagai database. Diharapkan 

kedepannya aplikasi yang dibangun dapat membantu mengatasi kekurangan dari absensi 

secara manual. Setelah diuji, dapat diketahui bahwa aplikasi ini dapat mengatasi masalah 

dalam absensi secara manual di Politeknik Kampar, sehingga secara umum aplikasi ini 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Kata Kunci: Absensi, Android Studio, QR Code 

 

PENDAHULUAN 

Politeknik Kampar merupakan salah satu perguruan tinggi di bidang sawit yang ada 

di Indonesia. Politeknik Kampar terdiri dari beberapa program studi yaitu Teknik 

Pengolahan Sawit (D3), Perawatan dan Perbaikan Mesin (D3), Teknik Informatika (D3) 

serta Administrasi Bisnis Internasional (D4). 

Pada tahun ajaran 2019/2020, jumlah mahasiswa/I serta tenaga pengajar cukup 

banyak. Setiap program studi memiliki beberapa rombongan belajar. Teknik Pengolahan 

Sawit (TPS) memiliki empat rombongan belajar yaitu TPS 2017, TPS 2018, TPS 2019 

A dan TPS 2019 B. Perawatan Perbaikan Mesin (PPM) memiliki empat rombongan 

belajar yaitu PPM 2017, PPM 2018, PPM 2019 A, dan PPM 2019 B. Teknik 

Informatika (TIF) juga memiliki empat rombongan belajar yaitu TIF 2017, TIF 2018, 

TIF 2019 A, dan TIF 2019 B. Sedangkan Administrasi Bisnis Internasional (ABI) baru 

memiliki dua rombongan belajar yaitu ABI 2018 dan ABI 2019. 

Pada setiap rombongan belajar memiliki beberapa mata kuliah. Satu tenaga pengajar 

bisa mengisi beberapa mata kuliah. Setiap proses belajar akan memerlukan sebuah 

absensi. Absensi yang dilakukan di kampus Politeknik Kampar masih menggunakan 
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kertas atau secara manual. Absensi menggunakan kertas kurang efektif dilakukan. Ada 

beberapa kekurangan absensi menggunakan kertas yaitu kemungkinan kertas absensi 

bisa hilang atau tercecer atau terbawa pulang oleh tenaga pengajar, tidak dilakukannya 

absensi ketika absensi hilang, menggunakan kertas selembar ketika absensi hilang, 

banyaknya penggunaan kertas, dan sebagainya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, di era digital ini dibuatlah sebuah aplikasi absensi 

dosen menggunakan QRCode berbasis android. Kelebihan dari aplikasi ini ialah tenaga 

pengajar hanya perlu membawa smartphone serta melakukan scanning absensi. Data 

dari hasil scanning tersebut langsung tersimpan kedalam database. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Studi Literatur : Dalam hal ini penulis menggunakan studi literatur dengan 

membaca buku dan jurnal terdahulu yang terkait dengan penelitian sebagai 

sumber referensi. 

2. Observasi : Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan peninjaun langsung pada bagian akademik Politeknik Kampar 

terkait alur proses absensi dosen yang ada saat ini. 

3. Wawancara : Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bagian 

akademik Politeknik Kampar untuk mengetahui kendala yang terjadi pada proses 

absensi dosen saat ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Block Diagram 

 

Gambar 3. Block Diagram 

Gambar 1 menjelaskan alur sistem yang akan dibangun. Sistem ini memiliki dua 

aplikasi yang akan dibangun yaitu aplikasi backend dan frontend. Aplikasi 

backend digunakan oleh super admin dan frontend digunakan oleh user dosen. 

B. Use Case Diagram 

Pada rancangan aplikasi absensi dosen ini memiliki empat actor yaitu, super 

admin, admin, dosen dan kaprodi. Aktor-aktor tersebut berinteraksi dengan 

sistem melalui fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem. Admin berfungsi sebagai 

pengelola, penambah dan penghapus user (CRUD). Sedangkan dosen dapat 

melakukan login, menampilkan QR Code, melihat dan men-download data 

kehadiran pada aplikasi. Berikut Use Case Diagram dari masing-masing actor : 
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Gambar 2. Use Case Diagram Super Admin 

Gambar 2 merupakan diagram use case untuk Super admin. Super Admin dapat 

melakukan login ke web server, kemudian masuk ke basis datanya. Pada 

database, super admin dapat melakukan CRUD (creat, read, update dan delete) 

dan rekap data absensi harian. Setelah itu super admin dapat melakukan logout 

dari web server tersebut. 

 

Gambar 3. Use Case Diagram Admin 

Gambar 3. merupakan diagram dari admin. Admin disini digunakan oleh bagian 

akademik atau BAAK. Bagian akademik hanya dapat melakukan login pada web 

server, kemudian melihat rekap absensi permata kuliah selama satu semester. 

Lalu admin dapat melakukan logout. 
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Gambar 4. Use Case Diagram Dosen 

Gambar 4 merupakan use case diagram untuk dosen. Pada saat menggunakan 

aplikasi absensi ini, dosen diharuskan login untuk terlebih dahulu yang sudah 

terdaftar pada database. Jika dosen telah berhasil login ke aplikasi, dosen dapat 

memilih tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Terdapat empat menu 

yang akan tampil pada saat dosen telah melakukan login yaitu, profil dosen, 

absensi, rekap, dan logout. Apabila dosen ingin melakukan absensi, maka dosen 

akan memilih tindakan tampilkan QR Code (Absensi).  Dosen diharuskan 

mengisi atau membuat QRCode dengan memasukkan id kelas, kode absen dan 

mata kuliah. Jika QR Code telah tampil, maka mahasiswa akan melakukan 

scanning terhadap QR Code tersebut. Ketika absensi berhasil, muncul tampilan 

bahwa mahasiswa tersebut hadir dikelas dosen yang bersangkutan.  

 

Gambar 5. Use Case Diagram Kaprodi 
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Gambar 5 merupakan use case diagram dari kaprodi atau Kepala Program Studi. 

Kaprodi hanya dapat melakukan login pada aplikasi, melihat data absensi dan 

melakukan logout. 

 

C. Hasil Perancangan  

Merupakan halaman yang diakses oleh admin dan super admin untuk 

masuk ke dalam aplikasi baik website maupun mobile. Ada beberapa 

interface yang diakses oleh admin dan super admin sebagai berikut : 

1. Interface form login 

Merupakan halaman yang pertama kali akan muncul ketika admin dan 

super admin masuk ke aplikasi web setelah memasukkan alamat website 

pada address browser. Interface-nya sebagai berikut : 

 

Gambar 6. Interface Login 

2. Interface halaman data dosen 

Merupakan tempat tabel data dosen. Interface halaman data dosen sebagai 

berikut : 
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Gambar 7. Interface Halaman Data Dosen 

3. Interface halaman data dosen 

Merupakan tempat tabel data dosen. Interface halaman data dosen sebagai 

berikut : 

 

Gambar 8. Interface Halaman Data Dosen 

4. User Interface Pada Mobile Application 

Merupakan halaman yang diakses oleh user dosen dan kaprodi untuk masuk ke 

dalam aplikasi. Ada beberapa interface yang diakses oleh user dosen sebagai 

berikut : 

a. Login 
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Gambar 9. Interface Login Aplikasi 

Pada gambar 7 terdapat User Interface login aplikasi. User dosen diharuskan 

memasukkan email dan password yang telah terdaftar di web server. Jika 

password atau email salah maka akan muncul notifikasi. Jika benar, maka dosen 

akan diarahkan pada menu Home. 

 

 

 

 

b. Home 
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Gambar 10. Interface Home 

Setelah login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman home seperti 

pada gambar 8 Kemudian, dosen dapat memilih menu yang ada. 

 

a. Absensi 

 

Gambar 11. Interface Menu Absensi 

Ketika dosen memilih menu Absensi, maka akan muncul tampilan seperti 

gambar 9 Dosen diharuskan memasukkan id class sesuai dengan yang telah 
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dibuat oleh admin. Kemudian dosen memasukkan kode absen dan mata kuliah 

sesuai bidangnya 

 

SIMPULAN  

Simpulan merupakan ringkasan atas temuan penelitian dan implikasinya. Saran 

diberikan untuk pengembangan dan penelitian lanjutan. 

Berikut kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini : 

1. Aplikasi absensi dosen menggunakan QR Code berbasis Android ini selesai 

dibangun dengan menggunakan Android Studio versi 4.0, Code Igniter 3 

sebagai web server dan MySQL sebagai database. 

2. Aplikasi yang telah dibuat dapat mengatasi kekurangan dalam hal absensi 

secara manual serta meng-upgrade sistem absensi dari sistem manual ke 

sistem Android pada kampus Politeknik Kampar. 

 

 UCAPAN TERIMAKASIH 

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan berbagai pihak, untuk 

itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Fitri,S.T.,M.Sc selaku Ketua 

Program Studi Teknik Informatika Politeknik Kampar. 
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PENYUSUNAN TRAINER KIT DAYA DAN USAHA SEBAGAI ALAT PERAGA 

PRAKTIKUM MATA KULIAH TERMODINAMIKA 
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Agung Danatyo Setyawan3) dan Muhammad Prihadi Eko Wahyudi1) 
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2Pemeliharaan Kendaraan Ringan, Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Jl. Walanda 
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3Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Industri ATMI, Jl. Kampus Hijau No. 3 

Jababeka Education Park, Bekasi, 17530 

E-mail: fitriyah@polibatam.ac.id 

Abstract 

The power and work trainer kit is used as one of the learning media in thermodynamics 

practicum. This device focuses on measuring power, work and kinetic energy. This trainer 

kit uses time measurement in units of second, measurement of object mass using a load cell 

sensor in grams, time measurement using a timer via Arduino with units of time in seconds, 

and measurement of distance length in centimeters. Those measurement are needed to 

calculate work, power, and energy. At this stage, readings will be made on the weight of the 

object, the distance, and the time required for the test. The data that has been obtained will 

be compared with the results of calculations on visual basic software. The results of the 

tests carried out will show that the instrument can work well. 

Keywords: thermodynamics, kinetic energy, energy, work, power, trainer kit  

mailto:fitriyah@polibatam.ac.id
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Abstrak 

Trainer kit daya dan usaha dipergunakan sebagai salah satu media pembelajaran dalam 

praktikum termodinamika. Alat ini memfokuskan diri pada pengukuran daya, usaha serta 

energi kinetik. Trainer kit ini menggunakan pengukuran waktu dalam satuan sekon, 

pengukuran pada massa benda dengan menggunakan sensor load cell dalam satuan gram, 

pengukuran waktu menggunakan timer melalui arduino dengan satuan waktu sekon, dan 

pengukuran panjang jarak dalam satuan sentimeter untuk dapat melakukan pengukuran 

usaha, daya, dan energi. Pada tahap ini akan dilakukan pembacaan terhadap berat benda, 

jarak, serta waktu yang dibutuhkan dalam pengujiannya. Data yang telah didapatkan akan 

dibandingkan dengan hasil perhitungan pada software visual basic. Hasil pengujian yang 

dilakukan akan menunjukkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik. 

Kata Kunci: termodinamika, energi kinetik, energi, usaha, daya, trainer kit 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan 

serta keterampilan. Pembelajaran yang dilakukan salah satunya dengan menerapkan 

praktikum untuk mengasah kemampuan dan keterampilan seseorang.  Praktikum 

bertujuan untuk membuktikan suatu ilmu ataupun suatu teori yang telah dipelajari. 

Untuk menunjang dan mendukung terealisasinya suatu praktikum, maka dibutuhkan 

sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaaan, 

perhatian, dan kemauan mahasiswa, sehingga terdorong untuk terlibat di dalam proses 

pembelajaran Media pembelajaran yang digunakan juga bervariasi mulai dari media 

yang sederhana sampai pada media pembelajaran yang kompleks digunakan. Teori yang 

didapat tanpa adanya praktikum yang dilakukan dapat menyebabkan mahasiswa 

kesulitan untuk memahami konsep yang ada.[1] 
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Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari panas dan 

temperatur serta hubungannya pada energi dan gerak.  

Trainer kit daya dan usaha ini mencakup media pembelajaran praktikum dari usaha, 

daya , dan energi. Penggunaannya yang mudah dan sederhana diharapkan mampu untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar termodinamika.  

 

METODE PENELITIAN 

Setiap energi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi salah satu ciri 

tersendiri yang menujukkan keberadaan dan besar energi tersebut. Hukum perubhan 

energi menyatakan berbagai jenis energi berbeda dapat berubah menjadi bentuk energi 

yang berbeda dari bentuk sebelumnya dan sebaliknya. Terdapat dua jenis energi yang 

sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu, energi kinetik dan energi 

potensial. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan laju saat benda 

bergerak, sedangkan energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda 

karena kedudukan dan posisi benda tersebut [2]. 

Rumus : [3] 

  

 

 

 = massa (kg) 

   = kecepatan (m/s) 

 = Energi Kinetik (J) 

 

  

 = massa (kg) 

   = gravitasi (m/s) 

   = ketinggian (m) 

 = Energi Potensial (J) 
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Usaha 

Usaha merupakan perpindahan energi yang dilakukan dengan menggunakan gaya. 

Jumlah usaha yang terjadi karena gaya akan sebanding dengan energi yang berpindah. 

[2] 

Rumus :  

 

Daya 

Daya memiliki definisi sebagai kelajuan usaha atau usaha dalam satuan waktu. Daya 

merupakan besaran usaha yang memperhitungkan lamanya waktu suatu gaya bekerja 

pada benda sehingga dapat menyebabkan benda berpindah. [4] 

Rumus : 

  

 = Waktu (s) 

  = Daya (W) 

W = Usaha (J) 

Implementasi dari penyelesaikan trainer kit daya dan usaha memiliki beberapa tahapan 

yang harus dilakukan. Adapun beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan komponen 

  

 = Gaya (N) 

  = Jarak (m) 

W = Usaha (J) 
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Penyediaan komponen dilakukan terlebih dahulu, komponen yang digunakan adalah 

load cell yang disambungkan dengan modul amplifier HX711, arduino sebagai 

mikrokontroler untuk memproses data yang diterima, serta LCD untuk menampilkan 

hasil dari data yang sudah diproses.   

2. Perancangan trainer kit 

Setelah mengumpulkan dan menyediakan komponen yang dibutuhkan langkah 

selanjutnya melakukan perancangan alat dengan menggunakan desain mekanikal dan 

elektrikal yang sudah dibuat. 

 

3. Melakukan pengujian alat 

Pengujian alat dilakukan setelah perancangan berjalan dengan lancar dan siap untuk 

diuji. Pengujian dilakukan lebih dari sekali agar dapat mengetahui cara kerja alat dengan 

maksimal dan dapat mendeteksi atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau 

kekurangan pada alat. 

4. Pengambilan data 

Pengambilan data dapat dilakukan setelah alat bekerja dengan baik tanpa adanya 

hambatan. 

5. Membandingkan hasil perhitungan dengan visual basic 

Data yang sudah diambil akan dibandingkan dengan hasil perhitungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pengujian dengan menggunakan trainer kit termodinamika untuk mendapatkan nilai 

daya dilakukan dengan input massa dan jarak. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 

1. Perhitungan dari hasil pengukuran daya didapatkan dengan menggunkan rumus : 

P=W/t 

Dimana P adalah daya, W adalah usaha dan t adalah waktu dalam satuan sekon. 

Pengambilan data daya menggunakan trainer kit dilakukan berdasarkan langkah-

langkah sebagai berikut: 

• Mengukur massa benda yang dengan meletakkan benda berupa kubus plastik 

di atas sensor load cell. 

• Meletakkan benda kubus plastik ke titik start untuk memulai pelemparan 

secara manual bersamaan dengan tombol hijau ditekan untuk memulai dan 

menghentikan timer. 

• Mencatat data waktu yang berasal dari timer. 

• Melakukan penghitungan dengan kalkulator keypad menggunakan rumus 

daya. 

Tabel 1. 

Hasil Pengukuran Daya 

No. 
Panjang Lintasan 

(cm) 

Massa 

(gr) 

Waktu 

(ms) 

Daya 

(mW) 

1. 1 10 5 46 10.97 

2.  20 5 93 10.75 
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3.  30 5 37 40.54 

4.  40 5 54 37.04 

 

Hasil dari pengukuran menggunakan trainer kit memiliki perbedaan waktu pada tiap 

panjang lintasan atau jarak yang dilewati. Nilai yang dihasilkan membuktikan bahwa 

semakin besar jarak yang dilewati akan semakin besar pula waktu yang dibutuhkan.. 

 

Gambar 1. Pengambilan Data Daya 

 

Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan visual basic bisa dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 2. Perhitungan Daya Mekanis Menggunakan Visual Basic 

 

SIMPULAN  

Hasil pengukuran daya menggunakan trainer kit apabila dibandingkan dengan 

perhitungan rumus menggunakan visual basic didapatkan hasil sama dengan selisih 

margin sebesar 0,1005 mW atau setara dengan 0,916%. 
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Abstrak 

Dalam pengaplikasian radar dapat terdeteksi bedasarkan radar cross section dimana RCS 

digunakan sebagai alat memperkecil nilai radar. RCS mempunyai empat design salah satunya yaitu Radar 

Absorbing Material. Pada penelitian ini menggunakan Barium M-Heksaferrit (BaM) sebagai material 

magnetic dan Polimer konduktif Polianilin (PAni) sebagai material di elektrik. Barium M-Heksaferrit 

digunakan pada penelitian ini dengan doping Cu yang memiliki jari-jari 0,71 nm. Polimer Konduktif 

Polianilin material yang mampu menghantarkan kelistrikan dan dapat digunakan untuk melindungi 

gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari listrik. Kedua material tersebut di lapisin dengan cat 

jotun epoxy yang akan di aplikasikan pada plat baja black steel menggunakan metode spary gun. 

Penelitian ditunjukkan pada jarak nozzle (10, 15, 20 cm) dan komposisi RAM (19,8, 1,76, 0,30 gr). 

Pegujian menggunakan uji ketebalan, uji kekerasan, uji Roughness, dan uji VNA. Dari data yang sudah 

didapatkan penyerapan yang bagus yang diketahui dari pengujian VNA yaitu pada jarak nozzle 20 cm 

dengan nilai reflection loss sebesar -5.6262 db pada frekuensi penyerapan 11,18 GHz dan nilai pada 

komposisi komposit RAM yaitu 0,30 gr dengan nilai reflection loss -5.6262 db.  

Kata kunci : Komposit RAM, BaM, PANI, spray gun dan reflection loss. 

mailto:1ayuhoney@alumni.pcr.ac.id
mailto:3jupri@pcr.ac.id
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Abstract 

In the application of radar, it can be detected based on the radar cross section where RCS is used as 

a tool to reduce the value of the radar. RCS has four designs, one of which is Radar Absorbing Material. 

In this study, Barium M-Hexaferrite (BaM) was used as a magnetic material and a conductive polymer 

Polyaniline (PAni) as an electrical material. Barium M-Hexaferrite was used in this study with Cu doping 

which has a radius of 0.71 nm. Conductive Polymer Polyaniline is a material that is able to conduct 

electricity and can be used to protect electromagnetic waves generated from electricity. Both materials are 

coated with Jotun epoxy paint which will be applied to the black steel plate using the spary gun method. 

The research was shown at the nozzle distance (10, 15, 20 cm) and the composition of RAM (19.8, 1.76, 

0.30 gr). The test used thickness test, hardness test, roughness test, and VNA test. From the data that has 

been obtained good absorption is known from the VNA test, namely at a nozzle distance of 20 cm with a 

reflection loss value of -5.6262 db at an absorption frequency of 11.18 GHz and the value of the 

composite composition of RAM is 0.30 gr with a reflection loss value of - 5.6262 db. 

 

Keywords : Composite RAM, BaM, PANI, spray gun and reflection loss. 

 

PENDAHULUAN 

( Dzikriansyah M. F., 2017) membahas tentang perbedaan jarak nozel dan tekanan 

udah menggunakan doping Zn. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode spray 

terhadap sifat magnetik komposit barium M-Heksaferrit atau polianilin dengan jarak 

nozzle 10, 20 dan 30 cm menggunakan cat jotun epoxy menggunakan air spray dengan 

menghasilkan penyerapan yang optimum pada jarak 10 cm sebesar -23.232 dB dengan 

frekuensi 9.335 GHz dengan ketebalan hasil coating 109.3 micron. 

(Kholid, Widyastuti, & Fajarin , 2017) membahas tentang penambahan komposisi 

RAM meningkatkan nilai absorbs gelombang elektromagnetik. Pada penelitian 

terdahulu menggunakan variasi komposisi BaM/PANi dengan car jotun epoxy pada 

pelapisan single layer. Diperoleh nilai rugi refleksi pada variasi komposisi RAM dari 
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nilai tertinggi ke terendah berturut-turut yaitu RAM  15% = -26,344 dB, RAM 10% = -

22,441 dB, RAM 5% = -14,659 dB, RAM 0% = -5,872 dB. Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi komposisi komposit RAM maka semakin meningkatkan jumlah partikel komposit 

RAM dan mempengaruhi nilai rugi refleksi. 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luas total wilayah 

Indonesia adalah 5,9 juta  yang terdiri dari 3,2 juta  perairan territorial dan 2,7 

juta   Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Lasabuda, 2013). Lautan wilayah Riau 

khususnya dumai dengan urutan ketiga laut terbesar di Indonesia yang dimana 

merupakan daerah yang penghasilannya adalah perikanan, perdagangan, dan industri. 

Radar Absorbing Material (RAM) yaitu metode pelapisan yang diterapkan pada bodi 

kapal yang untuk mendeteksi kapal musuh yang akan datang.  

Dalam penelitian yang dilakukan yakni membuat sebuah material yang akan 

diaplikasikan untuk radar pada kapal militer, dalam penelitian ini menggunakan plat 

black stell menggunakan metode spray gun dengan pelapisan setipis mungkin dengan 

pengujian uji kekerasan, uji kekasaran, uji ketebalan, uji Vector Network Analyzer 

(VNA). Oleh karena itu pada penelitian ini dianalisis pengaruh jarak nozel dengan 

ketentuan 10, 15, 20 cm dan komposisi komposit RAM dengan ketentuan 19,8 gr, 1,76 

gr, 0,30 gr pada proses pelapisan material RAM BaM/PANI ditambah dengan doping 

Cu menggunakan metode spray gun. 

METODE PENELITIAN  

A. Sintesis kopresipitasi pasir besi  

Proses sintesis pasir besi menggunakan metode kopresipitasi. Serbuk pasir besi akan 

di campurkan dengan HCL dengan suhu 70  selama 60 menit. Selanjutnya dilakukan 

penyaringan untuk memisahkan larutan .  dan . Proses sintesis  
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dilakukan dititrasi dengan penambahan larutan Amonia yang dilakukan dengan 

meneteskan secara perlahan hingga mencapi PH 7. Serbuk di holding time 

selama lima jam  dengan temperature 600 .  

B. Sintesis  Barium M-Heksaferit non doping dan terdoping  

Sintesis  Barium M-Heksaferit non doping dan terdoping  menggunakan metode solid 

state. Metode solid state Barium M-Heksaferrit diawalin dengan penimbangan barium 

carbonat, pasir besi dan doping Cu kedalam magnetic strirer. Selanjutnya dilakukan 

penambahkan alcohol 70% kedalam magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm selama 

2 jam dengan menggunakan waktu henti 30 menit, setelah penambahan alkohol di 

lakukan kalsinasi dengan temperature 650  dengan waktu 8 jam dan di peroleh serbuk 

kritalin Barium M-Heksaferrit. 

C. Sintesis Polianilin 

Polianilin dilakukan dengan proses polimerisasi monomer anilin. Proses awal 

dilakukan dengan pembahan Amonium Perokdisulfat (APS) dan aquades kedalam 

magnetic stirerre selama 30 menit. Proses selanjutnya dilakukan sintesis anilin dan 

DBSA kedalam magnetic strirrer dengan tempertaur 0 . Proses polimerisasi dengan 

penetesan APS sedikit demi sedikit kedalam lautan Anilin dan DBSA menggunakan 

magnetic stirrer selama 8 jam dengan temperature 5  sampai berwarna hijau dan 

dilakukan pencucian dengan aquades dan aseton sampai air pencucuian yang bening dan 

pengeringan sehingga terbentuk serbuk Polianilin berwarna hijau tua.  

D. Proses pelapisan single layer menggunakan metode spray gun 

Pencampuran BaM dan PANi dengan komposisi 15,6 gr berbanding 15,6 gr. 

Pencampuran cat jotun epoxy dan RAM dengan perbandingan 70 gr :19,8 gr, 126 gr 

:1,76 gr dan 151,2 gr : 0,30 gr dan menyemprotkan cat dengan jarak nozzle 10, 15, 20 

cm pada tekanan 7 bar. Proses coating dilakukan menggunakan alat spray gun untuk 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1351 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

menentukan jarak nozzle dengan cara menggunakan penggaris pada saat pengaplikasian 

spray gun, setelah proses coating selesai di lakukan pengeringan dan dilakukkanya 

pengujian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E. Analisa Hasil Pengujian Roughness Tester (Uji Kekasaran) Pada Plat 

Pengujian roughness tester ini mempunyai tujuan yang dimana untuk melihat dan 

mengukur kekasaran pada suatu plat tersebut dikarenakan setiap alat yang di gunakan 

mempunyai nilai kekasaran yang berbeda beda. Pada saat pengambilan data dilakukan 

dengan meletakkan alat rougness di atas benda uji dan dial indicator akan berjaran 

sendiri  dan menghitung hasil dari kekasaran yan terdapat pada plat tersebut. Pada Tabel 

1 merupakan hasil dari pengujian rougness tester. 

Table 13 Tabel perbandingan hasil Roughness tester 

NO Spesimen 
Jarak Nozzle 

(cm) 

Tekanan 

(bar) 

Presentase Komposisi Kekasaran 

Cat Jotun 

(gr) 

RAM 

(gr) 
Ra (µm) 

1 1 

10 cm 

7 bar 

70 19,8 1,217 

2 2 126 1,76 1,775 

3 3 151,2 0,30 0,621 

4 1 

15 cm 

70 19,8 0,429 

5 2 126 1,76 0,449 
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6 3 151,2 0,30 0,401 

7 1 

20 cm 

70 19,8 0,409 

8 2 126 1,76 1,307 

9 3 151,2 0,30 0,242 

Pada jarak nozzle 10 cm dan 15 cm memiliki porosity yang besar dan permukaan 

yang kasar di bandingkan dengan jarak nozzle 20 cm yang memiliki porosity yang kecil 

dan permukaan yang halus. Dari ketiga nilai yang didaptkan bahwasannya nilai Ra yang 

kecil di dapatkan di jarak nozzle 20 cm dengan komposisi RAM 151,2 gr  : 0,30 gr  

dengan nilai 0,242 µm . Nilai Ra mempunyai nilai rata-rata dari pengukuran plat yang 

diuji. Jarak nozzle sangat memperngaruhi kekasaran pada saat proses coating 

dikarenakan semakin jauh jarak nozzle yang digunakan maka semakin lama pula cat 

sampai ke permukaan dan dapat menimbulkan splat yang berukuran kecil ataupun halus 

dan apabila semakin dekat jarak nozzle yang digunakan maka semakin cepat pula cat 

tersebut sampai kepermukaan dan dapat menimbulkan splat yang besar atau kasar 

dengan begitu mendapatkan nilai kekasaran yang besar pula dan dengan jarak nozzle 

yang dekat maka menghasilkan droplet yang tebal pada permukaan. 

 

F. Analisa Hasil Pengujian Brinell (uji kekerasan) pada plat 

Pengujian Brinell dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekerasan pada suatu 

benda dengan di berikan bola baja (indentor) yang akan menekan pada permukaan 

benda uji. Pada saat pengambilan data  dilakukan dengan melakukaan penekanan pada 3 

titil dengan cara benda uji di letakkan di atas meja pengujian dan bola indikator akan 
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menekan dengan sendirinya di ketiga titil tersebut dan mengeluarkan hasil. Pada tebel 2 

merupakan hasil dari pengujian brinell. 

Table 14 Tabel perbandingan hasil uji Brinell 

NO 
Spesime

n 

Jarak 

Nozzl

e (cm) 

Tek

ana

n 

(bar

) 

Presentase 

Komposisi 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 
HBW 

Cat Jotun 

(gr) 

RAM 

(gr) 

1 1 

10 cm 

7 bar 

70 19,8 2.457 
2.456 148.1

2 

2 2 126 1,76 2.825 
2.825 109.2

3 

3 3 151,2 0,30 2.776 
2.776 113.4

2 

4 1 

15 cm 

70 19,8 2.950 2.951 99.19 

5 2 126 1,76 2.936 
2.936 100.2

3 

6 3 151,2 0,30 2.347 
2.349 163.1

9 

7 1 20 cm 70 19,8 2.909 
2.906 102.5

6 
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8 2 126 1,76 2.872 
2.874 105.2

6 

9 3 151,2 gr 
0,30 

gr 
2.106 

2.106 205.2

7 

Pada titik 1, pada titik 2 plat yang keras yang di campurkan dengan dicampurkan 

dengan cat berbanding RAM yaitu 151,2 gr : 0,30 gr dengan jarak nozzle 20 cm pada 

tekanan 7 bar mempunyai nilai diameter sebesar 2.262 mm dan mempunyai nilai HBW 

176.92, pada titik 3 plat yang keras yang di campurkan dengan dicampurkan dengan cat 

berbanding RAM yaitu 151,2 gr : 0,30 gr dengan jarak nozzle 20 cm pada tekanan 7 bar 

mempunyai nilai diameter 2.106 mm dan mempunyai nilai HBW 205.27. Dengan 

adanya jarak nozzle yang dekat akan menimbulkan splat yang besar dan porosity yang 

besar dan dengan jarak nozzle yang jauh akan menimbulkan splat yang kecil dan 

porosity yang kecil. Jarak spray merupakan salah satu parameter yang penting yang 

mempengaruhi signifikasi terhadapt kekerasan, porosity dan kekasaran coating. 

G. Analisa Hasil Pengujian Coating Thickness 

Pengujian coating thickness bertujuan untuk menegetahui ketebalan hasil coating 

dari campurkan cat jotun epoxy dan material RAM. Pada saat pengambilan data alat 

coating thinckness di letakkan di atas plat dan akan mengeluarkan jarum untuk 

mengukur ketebalan cat terebut. Pada tebel 3 merupakan hasil dari pengujian Coating 

Thickness. 

Table 15 Tabel perbandingan hasil Coating Thickness 

N

O 

Spe

sim

Jarak 

Nozzl

Teka

nan 

Presentase Komposisi  

Ketebalan Cat Jotun (gr) RAM (gr) 
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en e (cm) (bar) (mm) 

1 1 

10 

7 

70 19,8 0,06 

2 2 126 1,76 0,07 

3 3 151,2 0,30 0,05 

4 1 

15 

70 19,8 0,04 

5 2 126 1,76 0,03 

6 3 151,2 0,30 0,04 

7 1 

20 

70 19,8 0,09 

8 2 126 1,76 0,07 

9 3 151,2 0,30 0,10 

Hubungan dari ketebalan adalah dengan adanya jarak nozzle pada saat 

penyemprotan, tekanan yang di lakukan pada saat penyemprotan dan komposisi yang 

digunakan. Dari hasil data 3 yang sudah di dapatkan Pada jarak 10 cm komposit 

komposis RAM yang merupakan ketebalan yang hampir sempurna terletak di 

perbandingan cat berbanding RAM yaitu 126 gr berbanding 1,76 gr sedangkan pada 

jarak nozzle 15 cm hasil pengujian ketebalan yang hampir sempurna terletak di 

perbandingan cat dengan RAM yaitu 70 gr bebanding 19,8 gr dan 151,2 gr berbanding 

0,30 gr, pada jarak nozzle 20 cm yang merupakan hasil bagus terdapat di perbandingan 

cat dan RAM yaitu pada perbandingan 151,2 gr berbanding 0,30 gr. Dapat dianalisa 

pada tebel 5 bahwasannya nilai yang mempunyai ketebal coating yang bagus terdapat 

pada perbandingan 151,2 gr berbanding 0,30 gr pada jarak nozzle 20 cm dan tekanan 7 

bar dengan ketebalan 0,10 mm. Hasil yang dilakukan dengan nilai tertinggi 
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membuktikan karena semakin jauh jarak nozzle yang digunakan dapat menghasilkan 

droplet yang mencapai permukaan substrat semakin sedikit sehingga mendapatkan hasil 

yang kecil.  

H. Analisa Hasil Pengujian Vector Network Analyzer (VNA) 

Pengujian Vector Network Analyzer (VNA) mempunyai tujuan untuk mengukur 

gelombang mikro dan parameter scattering pada frekuensi 8 GHz sampai 12 GHz yang 

akan digunakan untuk mengukur nilai reflection loss pada lapisan coating material anti 

radar + cat jotun epoxy pada plat black steel. Pada tebel 4 merupakan hasil dari 

pengujian hasil VNA. 

Table 16 Tabel perbandingan hasil VNA 

N

O 

Spesime

n 

Jarak 

Nozzl

e(cm) 

Tek

ana

n 

(bar

) 

Presentase 

Komposisi 

Reflection 

Loss (dB) 

Frekuensi 

Penyerapan 

(GHz) 
Cat 

Jotun 

(gr) 

RAM 

(gr) 

1 1 

10 

7 

70 19,8 -0.933 11,18 

2 2 126 1,76 -2.7623 10,95 

3 3 151,2 0,30 -3.1122 10,99 

4 1 

15 

70 19,8 -2.2084 10,99 

5 2 126 1,76 -3.6641 11,18 

6 3 151,2 0,30 -3.7408 9,15 
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7 1 

20 

70 19,8 -4.6022 10,97 

8 2 126 1,76 -5.2579 10,89 

9 3 151,2 0,30 -5.6262 11,19 

Hasil yang didapatkan pada presentase komposisi RAM yang digunakan yaitu 19,8 

gr, 1,76 gr dan 0,30 gr. Dari ketiga presentase komposisi RAM tersebut yang didapatkan 

penyerapan maksimum yaitu pada 0,30 gr sebesar 11,19 db hal ini disebabkan karena 

partikel komposit RAM dan penyebaran yang merata maka penyerapannya semakin 

meningkat. Ketebalan dari suatu plat juga dapat mempengaruhi dari salah satu factor 

yang penting dalam mempengaruhui sifat dari penyerapan yang dilakukan dengan 

pengujian VNA. Penyerapan tersebut mempunyai sifat dielektrik yaitu sifat yang bisa 

menghantarkan listrik yang bagus. Semakin besar nilai minimum dari rugi refleksi maka 

kemampuan dari penyerapan tersebut lebih baik dan semakin lebar pita penyebaran 

maka akan semakin bagus juga penyerapan yang dihasilkan. Mekanisme dari 

penyerapan di gelombang elekromagnetik mempunyai dua tinjauan yaitu pada aspek 

magnetic dan aspek konduktif. Pada penyusunan material RAM ini terdiri dari dua 

sintesis yaitu sintesis BaM dan sintesis PANi. Pada peyerapan listrik akan diserap oleh 

PANi maka medan listrik tersebut akan diserap. Dengan nilai negative yang tinggi 

menyatakan bahwasannya penyerapan tersebut bagus terhadap radar. Pada table 4.9 

merupakan hasil pengujian VNA menunjukkan nilai dari absorbs gelombang 

elektromagnetik pada komposisi komposit RAM 151,2 gr berbanding 0,30 gr dengan 

jarak nozzle 20 cm yaitu 5.6262 db dengan frekuensi 11,19 GHz. 

  

SIMPULAN 
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Bedasarkan hasil penelitian yang dimuali dari persiapan alat, sintesis BaM dan PANi 

dan mendapatkan data dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengujian Roughness Tester (uji kekasaran) pada plat yang sudah di coating 

memiliki hasil senilai 0,242  pada jarak nozzle 20 cm dan kompisi komposir 

RAM 151,2 gr berbanding 0,30 gr. 

2. Pengujian brinell (uji kekerasan) pada plat yang sudah di coating memiliki hasil 

HBW senilai 200.74 pada jarak nozzle 20 cm dan kompisis komposit RAM 151,2 gr 

berbanding 0,30 gr. 

3. Pengujian coating thickness (uji  ketebalan cat) pada plat yang sudah di coating 

memiliki hasil senilai 0.10 mm dengan jarak nozzel 20 cm pada komposis komposit 

RAM 151,2 gr berbanding 0,30 gr. 

4. Pengujian VNA pada plat yang sudah di coating mempunyai nilai penyerapan 

tertinggi pada jarak nozzle 20 pada komposisi komposit RAM 151,2 gr berbanding 

0,30 gr dengan nilai reflection loss -5.6262 db dengan frekuensi 11,19 GHz. 
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Abstract 

To regulate the change in the power supply from the main power source (PLN) to a backup 

power source (Genset) or vice versa, a control system that can work automatically is 

needed. The automatic control usually uses tools, namely Automatic Transfer Switch (ATS) 

and Automatic Mains Failure (AMF). In this study, the design of ATS and AMF was 

carried out using Arduino Mega 2560 as a data processor and PLC type Modicon 

TM221CE24T as a controller. The sensors used for monitoring are the Pzem-004t as a 

current, voltage, and frequency sensor, and the Fuel Level Sensor as an oil level sensor on 

the generator. The PLC TM221CE24T and ATMEGA 2560 microcontroller can be 

controlled by the user via Nextion Display with automatic and manual modes so as to 

reduce hardware usage on the panel box. Based on the results of the tests carried out, the 

system runs well in manual mode and automatic mode and with Nextion user can control 

ATS and AMF work and view monitoring results from sensors in real time. 

Keywords: Automatic Transfer Switch (ATS), Automatic Mains Failure (AMF), PLC, 

Arduino, Nextion. 
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Abstrak 

Untuk mengatur perubahan catu daya dari sumber listrik utama (PLN) ke sumber listrik 

cadangan (Genset) maupun sebaliknya, maka diperlukan suatu sistem kontrol yang dapat 

bekerja secara otomatis. Kontrol otomatis tersebut biasanya menggunakan alat yaitu 

Automatic Transfer Switch(ATS) dan Automatic Mains Failure (AMF). Pada penelitian ini, 

perancangan ATS dan AMF dilakukan dengan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai 

pengolah data dan PLC tipe Modicon TM221CE24T sebagai controller. Sensor-sensor yang 

digunakan untuk melakukan monitoring ialah Sensor Pzem-004t sebagai sensor arus, 

tegangan, dan frekuensi, serta Fuel Level Sensor sebagai sensor level minyak pada Genset. 

PLC TM221CE24T dan mikrokontroler ATMEGA 2560 dapat dikontrol oleh user melalui 

Nextion Display dengan mode auto dan manual sehingga dapat mengurangi penggunaan 

hardware pada panel box. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem berjalan 

dengan baik pada mode manual maupun mode otomatis dan melalui Nextion user dapat 

mengontrol kerja ATS dan AMF serta melihat hasil monitoring dari sensor-sensor secara 

real time. 

Kata Kunci: ATS, AMF, PLC, Arduino, Nextion 
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PENDAHULUAN 

Di zaman serba modern ini, listrik merupakan suatu energi yang paling penting 

dalam kehidupan karena hampir seluruh peralatan yang ada menggunakan suplai dari 

energi listrik. Sehingga suplai energi listrik yang dapat diandalkan dan bekerja secara 

kontinu sangat dibutuhkan.  (Jayadi, Notosudjono, & Machdi, 2016) 

Apabila PLN melakukan pemadaman maka alternatif yang umum digunakan 

ialah dengan menggunakan genset. Tetapi membutuhkan seseorang untuk mengganti 

sumber catu daya dan menyalakan Genset secara manual, kedua hal tersebut akan 

membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi konsumen listrik  seperti rumah sakit, 

bandara, kantor-kantor pemerintahan maupun bagian pertahanan negara atau militer, 

suplai energi listrik yang kontinu tanpa delay waktu dari sumber PLN ke Genset adalah 

hal yang sangat vital. (Wianto, Suhanto, & Suwinto, 2019) 

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memasang sistem kontrol otomatis 

ATS dan AMF. Prinsip kerja dari ATS - AMF ini adalah apabila sumber listrik dari PLN 

padam, maka AMF akan langsung mengaktifkan Generator secara otomatis sehingga 

siap untuk menyuplai beban sedangkan ATS bertugas sebagai saklar otomatis untuk 

memindahkan sumber catu daya dari PLN ke Genset. Begitu pula ketika sumber listrik 

dari PLN sudah menyala kembali maka ATS akan mengembalikan sumber catu daya 

dari Genset ke PLN dan AMF akan mematikan Genset. (Supriadi, 2019) 

(Supriadi, 2019) melakukan penelitian tentang Kendali Automatic Transfer 

Switch (ATS) - Automatic Main Failure (AMF) Pada 2 Generator Set (Genset) Paralel 

Berbasis PLC Omron seri CJ1M-CPU21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengantisipasi masalah yang sering terjadi pada ATS dan AMF yaitu seperti Tegangan, 

Frekuensi dan Arus tidak stabil. 
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(Jayadi et al., 2015) melakukan penelitian tentang Perancangan Automatic 

Transfer Switch Berbasis PLC OMRON CPM1A-30CDR-A. Penerapan ATS ini 

dilakukan pada beban skala kecil yang berkapasitas tegangan 1 fasa yaitu beban rumah 

tangga. 

(Suhanto, 2019) melakukan penelitian tentang Simulasi Automatic Transfer 

Switch Dan Automatic Mains Failure Dengan PLC Omron Sysmac CP1E dan HMI Easy 

Builder 8000. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjang pelayanan jasa 

penerbangan di Bandar Udara sehingga perlu untuk menyediakan catu daya listrik yang 

handal baik catu daya utama maupun catu daya cadangan berupa Genset. 

(Wijayanto et al., 2016) melakukan penelitian tentang Pengendalian Simulator 

Automatic Mains Failure Dengan Monitoring Human Machine Interface Berbasis PLC 

Omron CP1L dan HMI Wonderware In Touch. Untuk Praktikum Dasar Scada Dan Dcs. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah Simulator AMF yang merupakan 

sarana penunjang praktikum SCADA dan DCS di Laboratorium Otomasi Sistem Tenaga 

Listrik untuk Program Studi D4 Teknik Otomasi Industri, Politeknik Negeri Bandung. 

Pada penelitian ini, dikemukakan suatu sistem ATS-AMF yang dikendalikan 

dengan menggunakan jenis PLC yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu PLC 

modicon tipe TM221CE24T serta menggunakan HMI yang belum pernah digunakan 

sebelumnya yaitu HMI Nextion NX4827T043 sehingga operator dapat mengontrol serta 

me-monitoring ATS-AMF dengan lebih ringkas. Pemantauan parameter dilakukan 

secara langsung seperti tegangan, arus dan frekuensi pada catu daya yang sedang 

terpasang dan juga level minyak pada Genset.  

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah merealisasikan relai konvensional 

kedalam bentuk logika ladder diagram pada PLC, merealisasikan Nextion Display pada 
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monitoring catu daya dan level minyak di sistem ATS-AMF, serta mengetahui respon 

dari Arduino dan PLC terhadap input dari user melalui Nextion Display. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Rancang Bangun HMI ATS dan Automatic Mains Failure Berbasis 

PLC MODICON TM221CE24T, diperlukan design dan perancangan guna 

mendapatkan gambaran tentang alat yang akan dibuat. Pada alat ini, sensor pzem-004t 

akan mendeteksi keberadaan tegangan dan frekuensi pada catu daya yang terpasang 

kemudian mengirimkan data tersebut kepada Arduino untuk diolah. Apabila listrik 

PLN padam maka PLC akan mengontrol Genset untuk menyala dan sekaligus 

berperan sebagai switch untuk mengubah sumber catu daya dari PLN ke Genset 

sedangkan apabila listrik PLN menyala maka PLC akan mengubah sumber catu daya 

dari Genset ke PLN dan menon aktifkan Genset. Fuel level sensor akan mendeteksi 

level minyak pada Genset sementara Sensor pzem-004t akan mendeteksi nilai 

tegangan, arus dan frekuensi yang ada pada beban yang selanjutnya dikirim ke 

Arduino untuk diolah dan datanya dikirimkan kepada Nextion agar dapat dilihat oleh 

operator atau user. 
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Gambar 1 Blok Diagram Alur Kerja 

Rancang Bangun HMI ATS dan Automatic Mains Failure Berbasis PLC MODICON 

TM221CE24T meliputi: 

 

 Perancangan Elektronik 

Perancangan sistem elektronik meliputi perancang rangkaian PLC MODICON 

TM221CE24T sebagai pusat controller dan penyimpanan data monitoring semua sensor 

yang digunakan, rangkaian Arduino ke Nextion Display, dan rangkaian komunikasi 

Arduino ke PLC. Perancangan elektronika juga menampilkan seperti apa bentuk sensor 

yang akan digunakan. 

 

Gambar 2 Desain Rancangan Elektronika 

 Perancangan Software 
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Perancangan sistem software meliputi perancangan program diagram ladder pada 

SoMachine Basic, program Arduino dan program tampilan interface pada HMI Nextion.  

 

 

 

 

7. Tampilan Interface pada Nextion 

  

  

Gambar 3 Tampilan pada Nextion 

Interface yang digunakan ialah Nextion NX4827T043. Pada halaman awal terdapat 

mode auto dan mode manual yang dapat dipilih oleh user, disediakan juga tampilan 

tanggal dan waktu. Pada halaman kedua, merupakan halaman yang akan muncul apabila 
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user memilih mode manual, disini user dapat mengoperasikan ATS dan AMF melalui 

Nextion tanpa perlu menggunakan komponen hardware seperti Pushbutton, pada kolom 

stat akan tertulis sumber catu daya yang sedang terpasang apakah PLN atau Genset. 

Pada halaman ketiga merupakan laman monitoring tegangan, arus dan frekuensi beban, 

pada kolom stat akan tertulis sumber catu daya yang sedang terpasang sedangkan pada 

kolom t12 akan tertulis mode yang sedang user gunakan. Pada halaman terakhir, user 

dapat memantau level minyak dan lama kerja pada Genset, tombol Reset di laman 

terakhir digunakan jika ingin mereset perhitungan lama kerja pada genset untuk 

kepentingan pencatatan. 

8. Program Diagram Ladder PLC 

   

   

Gambar 4 Diagram Ladder pada PLC 

Pada diagram ladder PLC, program yang dibuat meliputi proses kerja switching catu 

daya, starting genset, dan mematikan genset dengan dua mode yaitu mode auto dan 

mode manual. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Pemilihan Mode pada Nextion Display 

Nextion Auto Manual Reset 

Arduino 
Mengaktifkan output 

Relay 10 

Mengaktifkan output 

Relay 11 

Mengaktifkan output 

Relay 12 

PLC 

Sinyal input dari 

“Relay 10” akan 

mengaktifkan mode 

Auto pada program 

ladder diagram. 

(alamat %I0.1) 

Sinyal input dari “Relay 

11” akan mengaktifkan 

mode Manual pada 

program ladder diagram. 

(alamat %I0.2) 

Sinyal input dari 

“Relay 12” akan me-

reset pemilihan 

mode pada program 

ladder diagram. 

(alamat %I0.0) 

 

Pada pemilihan mode, user dapat memilih mode apa yang diinginkan melalui 

Nextion display. Ketika memilih mode auto, maka Nextion akan mengirimkan sinyal 

kepada Arduino untuk diproses, Arduino akan mengaktifkan output Relay 10 yang 

kemudian menjadi input pada PLC yang beralamatkan %I0.1 untuk mengaktifkan 

program auto pada PLC.  User akan langsung diantarkan ke halaman 3,yaitu halaman 

monitoring, oleh Nextion. User dapat menekan tombol next untuk melihat history genset 

atau home untuk kembali ke pemilihan mode. 

Ketika memilih mode manual, maka Nextion akan mengirimkan sinyal kepada 

Arduino untuk diproses, Arduino akan mengaktifkan output Relay 11 yang kemudian 

menjadi input pada PLC yang beralamatkan %I0.2 untuk mengaktifkan program manual 
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pada PLC. Tombol reset digunakan apabila ingin mengubah mode kerja setelah 

sebelumnya memilih mode tertentu. User akan langsung diantarkan ke halaman 2,yaitu 

halaman pengoperasian yang berisi tombol-tombol untuk mengoperasikan ATS-AMF 

secara manual, oleh Nextion. User dapat menekan tombol next untuk melihat 

monitoring beban dan history genset atau home dan back untuk kembali ke pemilihan 

mode. 

Pada percobaan yang dilakukan, perlu setidaknya sekitar satu sampai lima kali 

penekanan pada tombol pemilihan mode di Nextion agar Arduino mendapatkan sinyal 

input untuk mengaktifkan relay outputnya. Sedangkan untuk perpindahan halaman 

bekerja dengan baik dalam sekali tekan, untuk halaman monitoring dapat menampilkan 

nilai v, i, dan f bagian beban secara efisien dan real time. 

Tabel 2 

Mode Auto 

 PLN ON PLN OFF PLN Kembali ON 

Sensor 

Pzem-004t 

(1) 

Tersambu

ng pada 

kabel 

sumber 

PLN 

Mendeteksi adanya 

Tegangan (Tegangan 

220v dengan toleransi 

+5%  dan -10%) dan 

Frekuensi (49.5hz-

50.5hz) pada PLN 

UPS sementara 

menyuplai beban Arduino 

dan PLC . Sensor tidak 

Mendeteksi adanya 

tegangan dan frekuesi 

pada PLN 

Mendeteksi adanya 

Tegangan 

(Tegangan 220v 

dengan toleransi 

+5%  dan -10%) 

dan Frekuensi 

(49.5hz-50.5hz) 

pada PLN 

Arduino Relay 6 On (Output) Relay 6 Off (Output) Relay 6 On 
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(Output) 

Relay 7 Off (Output) Relay 7 On (Output) Relay 7 Off 

(Output) 

PLC 

Menunggu ± 5 menit 

untuk memastikan 

bukan blinking dan 

PLN stabil 

Menunggu ± 5 menit 

untuk memastikan bukan 

blinking 

Menunggu ± 5 

menit untuk 

memastikan bukan 

blinking dan PLN 

stabil 

Input Relay 6 diberi 

alamat %I0.8 

Input Relay 7 diberi 

alamat %I0.7 

Input Relay 6 diberi 

alamat %I0.8 

K1 Off (alamat % 

Q0.0, kontaktor yang 

berfungsi menukar 

sumber catu daya) 

Starting Genset (%Q0.2). 

Jika setelah lebih dari 3 

kali tidak berhasil maka 

system akan berhenti, 

namun jika sebelum 3 kali 

sudah berhasil maka 

lanjut ke proses 

selanjutnya. 

K1 Off (alamat % 

Q0.0, kontaktor 

yang berfungsi 

menukar sumber 

catu daya) 

K2 On  (alamat 

%Q0.2) 

Sensor Pzem-004t (3)  

(Tersambung pada kabel 

sumber Genset) membaca 

nilai tegangan dan 

frekuensi. 

K2 On  (alamat 

%Q0.2) 
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Menunggu nilai tegangan 

dan frekuensi Genset 

hingga bernilai nominal. 

Menunggu ± 5 

menit sebelum 

mematikan Genset. 

(%Q0.4) 

Sensor 

Pzem-004t 

Sensor Pzem-004t (2)  

(Tersambung pada 

kabel Load). 

Membaca nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi pada beban. 

Sensor Pzem-004t (3)  

(Tersambung pada kabel 

sumber Genset) membaca 

nilai tegangan dan 

frekuensi. 

Sensor Pzem-004t 

(2)  (Tersambung 

pada kabel Load). 

Membaca nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi pada 

beban. 
Menunggu nilai tegangan 

dan frekuensi Genset 

hingga bernilai nominal 

(dari hasil pengukuran 

sekitar 218v-225v dan 

frekuensi 49.5-50Hz) 

PLC 

- K1 On (alamat % Q0.0, 

kontaktor yang berfungsi 

menukar sumber catu 

daya) 

- 

K2 On (alamat %Q0.2) 

Fuel Level 

Sensor 

- Membaca level minyak 

pada Genset 

- 

Arduino Mengolah nilai dari Mengolah dan Mengolah nilai dari 
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Sensor Pzem-004t (2) 

dan mengirim data 

tersebut ke Nextion 

menyimpan nilai dari 

Sensor Pzem-004t (2) dan 

Fuel level sensor ke SD 

Card kemudian mengirim 

data tersebut ke Nextion 

Sensor Pzem-004t 

(2) dan mengirim 

data tersebut ke 

Nextion 

Nextion 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi. 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus, 

Frekuensi serta level 

minyak genset. 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi. 

 

Pada proses kerja mode auto, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ialah 

semua rangkaian berjalan sesuai fungsinya, dirincikan pada Tabel 2. Dalam pengujian 

dengan kondisi beban di Supply PLN didapat hasil pengukuran tegangan oleh sensor 

yang ditampilkan pada Nextion yaitu 233 V, arus 0.20 A, dan frekuensi 49.9 Hz. Pada 

status akan tertera PLN dan pada t12 akan tertera Auto (atau sesuai dengan mode yang 

dipakai). 

Dalam pengujian dengan kondisi beban di Genset didapat hasil pengukuran 

tegangan oleh sensor yang ditampilkan pada Nextion yaitu 225 V, arus 0.24 A, dan 

frekuensi 49.9 Hz. Pada status akan tertera Genset dan pada t12 akan tertera Auto. Pada 

laman history Genset tertera level minyak 100% dan lama kerja genset. 

Tabel 3 

Mode Manual 
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 PLN ON PLN OFF PLN Kembali ON 

Nextion User memilih tombol 

PLN 

UPS sementara 

menyuplai beban 

Arduino dan PLC. User 

memilih tombol Start 

Genset untuk Starting. 

User memilih tombol 

PLN 

Arduin

o 

Relay 1 On (Output) Relay 3 On (Output) Relay 1 On (Output) 

PLC Input Relay 1 diberi 

alamat %I0.3 

Input Relay 3 diberi 

alamat %I0.4 

Input Relay 1 diberi 

alamat %I0.3 

K1 Off (alamat % 

Q0.0, kontaktor yang 

berfungsi menukar 

sumber catu daya) 

Starting Genset (%Q0.2). 

User dapat menekan Start 

Genset berulang kali jika 

Genset belum aktif 

K1 Off (alamat % 

Q0.0, kontaktor yang 

berfungsi menukar 

sumber catu daya) 

Sensor Pzem-004t (3)  

(Tersambung pada kabel 

sumber Genset) 

membaca nilai tegangan 

dan frekuensi. 

Nextion User memilih tombol 

Load 

User memilih tombol 

Genset 

User memilih tombol 

Load 

Arduin Relay 4 On (Output) Jika nilai v dan f pada 

Genset sudah nominal 

Relay 4 On (Output) 
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o maka Relay 2 On 

(Output) 

PLC K2 On  (alamat 

%Q0.2) 

K2 dapat di on dan di 

off oleh user dengan 

menekan tombol yang 

sama. 

K1 On (alamat % Q0.0, 

kontaktor yang berfungsi 

menukar sumber catu 

daya) 

K2 On  (alamat 

%Q0.2) 

K2 dapat di on dan di 

off oleh user dengan 

menekan tombol yang 

sama. 

Nextion - User memilih tombol 

Load 

User memilih tombol 

Stop Genset 

Arduin

o 

- Relay 4 On (Output) Relay 5 On (Output) 

PLC - K2 On  (alamat %Q0.2) 

K2 dapat di on dan di off 

oleh user dengan 

menekan tombol yang 

sama. 

Mematikan Genset 

(%Q0.4) 

Sensor 

Pzem-

004t 

Sensor Pzem-004t (2)  

(Tersambung pada 

kabel Load). 

Membaca nilai 

Tegangan, Arus dan 

Sensor Pzem-004t (2)  

(Tersambung pada kabel 

Load). Membaca nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi pada beban) 

Sensor Pzem-004t (2)  

(Tersambung pada 

kabel Load). 

Membaca nilai 

Tegangan, Arus dan 
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Frekuensi pada beban. Frekuensi pada beban. 

Fuel 

Level 

Sensor 

- Membaca level minyak 

pada Genset 

 

Arduin

o 

Mengolah nilai dari 

Sensor dan mengirim 

data tersebut ke 

Nextion. 

Mengolah nilai dan 

menyimpan data dari 

Sensor Pzem-004t (2) 

dan Fuel level sensor ke 

SD Card kemudian 

mengirim data tersebut 

ke Nextion 

Mengolah nilai dari 

Sensor dan mengirim 

data tersebut ke 

Nextion. 

Nextion 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi. 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus, 

Frekuensi serta level 

minyak genset. 

Menampilkan nilai 

Tegangan, Arus dan 

Frekuensi. 

 

Pada proses kerja mode manual, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

ialah semua rangkaian berjalan sesuai fungsinya, dirincikan pada Tabel 3, tetapi dalam 

penekanan tombol pada  nextion membutuhkan penekanan sekitar 1 hingga 5 kali 

sampai Arduino mendapatkan sinyal input dari nextion dan memproses output relaynya. 

Dalam pengujian dengan kondisi beban di Supply PLN, status akan bertuliskan 

PLN dan pada laman monitoring didapat hasil pengukuran tegangan oleh sensor yang 

ditampilkan pada Nextion yaitu 233 V, arus 0.20 A, dan frekuensi 49.9 Hz. Pada status 
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akan tertera PLN dan pada t12 akan tertera Manual (atau sesuai dengan mode yang 

dipakai). 

Dalam pengujian dengan kondisi beban di Supply Genset, status akan 

bertuliskan Genset dan pada laman monitoring didapat hasil pengukuran tegangan oleh 

sensor yang ditampilkan pada Nextion yaitu 233 V, arus 0.23 A, dan frekuensi 49.9 Hz. 

Pada status akan tertera Genset dan pada t12 akan tertera Manual (atau sesuai dengan 

mode yang dipakai). Pada laman history Genset tertera level minyak 100% dan lama 

kerja genset. 

Pada pengujian yang telah dilakukan, baik mode auto ataupun manual, untuk 

menyalakan genset diperlukan starter sebanyak 1 hingga 3 kali dengan rentang waktu 1 

sampai 2 detik. Namun pada mode auto apabila sudah mengulang starter lebih dari 3 

kali maka program akan berhenti bekerja untuk mencegah kerusakan genset, sementara 

pada mode manual dapat diulang hingga lebih dari 3 kali oleh user. Sebelum Genset 

dapat digunakan, UPS yang menyuplai Arduino, PLC dan beban untuk sementara 

waktu. 

 

SIMPULAN  

Setelah semua proses pembuatan dan pengujian pada penelitian Rancang Bangun 

HMI ATS dan AMF berbasis PLC Modicon TM221CE24T ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

 Nextion berperan sebagai interface dengan user, 

Arduino berperan sebagai pemroses data dan PLC 
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berperan sebagai kontroler untuk mengubah catu daya 

(ATS) dan mengoperasikan Genset (AMF). 

 User dapat mengontrol ATS/AMF dari nextion 

melewati Arduino yang kemudian mengaktifkan 

output relay dc yang nantinya akan menjadi input bagi 

PLC. 

 Tombol pada nextion memerlukan penekanan 

sebanyak 1 hingga 5 kali untuk dapat mengirim sinyal 

input bagi Arduino.  

  Rata-rata pengulangan starter yang dilakukan agar 

Genset menyala sebanyak satu hingga tiga kali dengan 

waktu satu sampai dua detik. 
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Abstract 

The client system design space is becoming more aggressive every year and all of these 

designs have more signal traces that are directed at a certain area, either on the microstrip or 

strip line. This applies to the motherboard system level as well as the substrate package 

level. Guarding high-speed signals by co-planar grounded traces is a traditional way of 

reducing crosstalk and EMI (Electromagnetic Interference). This grounded trace will 

usually run along with the high-speed signal across the channel. But because the speed is 

getting higher, most of the interface margin is still limited by crosstalk, hence the proposed 

"Elevated Guard Trace Technique" which can reduce crosstalk and EMI which can improve 

the overall system performance. This innovative technique of guard trace is commonly used 

in microstrip layers which are routed with high-speed signals to significantly minimize 

emission or EMI. Any design that targets cost savings will minimize the total number of 

layers in the PCB (Printed Circuit Board) or in the substrate package.  
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Keywords: EMI, Crosstalk, Guard Trace.  

 

 

Abstrak 

Client system design space menjadi agresif setiap tahun dan semua desain ini dimiliki lebih 

banyak signal traces yang diarahkan di area tertentu, baik di mikrostrip atau strip line. Ini 

berlaku untuk level sistem motherboard serta level paket substrat. Guarding sinyal 

berkecepatan tinggi oleh co-planar grounded trace adalah cara tradisional mengurangi 

crosstalk dan EMI (Electromagnetic Interference). Grounded trace ini biasanya akan 

berjalan bersama dengan sinyal berkecepatan tinggi di seluruh channel. Tetapi karena 

kecepatan semakin tinggi, sebagian besar interface margin masih dibatasi oleh crosstalk, 

maka diusulkan "Teknik Guard Trace yang ditinggikan" yang dapat mengurangi crosstalk 

dan EMI yang dapat meningkatkan sistem secara keseluruhan kinerja. Teknik inovatif dari 

guard trace ini biasa digunakan pada lapisan microstrip yang dialihkan dengan sinyal 

berkecepatan tinggi untuk meminimalkan emisi atau EMI secara signifikan. Setiap desain 

yang menargetkan penghematan biaya akan meminimalkan jumlah total lapisan dalam PCB 

(Printed Circuit Board) atau dalam paket substrat. 

Kata Kunci: EMI, Crosstalk, Guard Trace. 

PENDAHULUAN 

Setiap desain yang menargetkan penghematan biaya akan meminimalkan jumlah 

total lapisan dalam PCB atau dalam paket substrat. Ketika mengurangi lapisan, desain 

ini perlu beri jalur sinyal dalam lapisan mikrostrip. Ada dua masalah utama yang 

muncul pada sinyal kecepatan tinggi yang jalurnya padat, yaitu crosstalk dan 

interferensi elektromagnetik. Guard trace konvensional ditempatkan di antaranya jalur 

sinyal untuk mengurangi sambungan antara jalur. Guard trace ini di-grounding-kan 

secara teratur interval. Tetapi jika kepadatan jalur sinyal kecepatan tinggi sangat tinggi 
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di area tertentu, hanya dengan memiliki guard trace sederhana tidak akan mengurangi 

seluruh crosstalk. Jalur mikro cenderung memiliki EMI yang besar, terutama emisi yang 

tidak diinginkan yang dapat mengganggu antarmuka dalam sistem atau bahkan di sisi 

luar sistem yang merusak pedoman FCC (Federal Communications Commission) / EU. 

Untuk mengontrol emisi agar tetap dalam standar internasional emisi, panjang jalur 

mikrostrip selalu terkendali dan bebreapa tidak ada sinyal kritis yang dialihkan dalam 

lapisan mikrostrip. 

Crosstalk telah menjadi sumber utama penurunan kinerja dan masalah integritas 

sinyal dalam desain papan sirkuit cetak berkecepatan tinggi. Karena kedekatannya dan 

kepadatan tinggi interkoneksi, sinyal pada satu saluran dapat berpasangan dengan jalur 

yang berdekatan, maka akan menghasilkan crosstalk. Striplines atau jalur transmisi 

mikrostrip umumnya digunakan untuk mengirimkan sinyal berkecepatan tinggi. 

Tegangan crosstalk diinduksi pada jarak jauh dan dekat ujung jalur ketika sinyal 

merambat di jalur agresor, memperkenalkan NEXT (Near- End Crosstalk) dan FEXT 

(Far-End Crosstalk). Guard trace adalah timah atau tembaga yang terhubung ke Vdd 

atau ground. Salah satu metode pelindung yang efisien adalah menempatkan ground 

atau saluran listrik antara dua kabel untuk mengurangi noise. Pada proyek akhir ini akan 

memvariasikan ketebalan guard trace untuk meningkatkan perlindungan. Dengan 

"Teknik Guard Trace" dapat membatasi fringing field antara sinyal untuk memberikan 

shileding yang lebih baik dan mengurangi crosstalk. Penambahan guard trace di 

pengerjaan proyek akhir ini adalah guna mereduksi EMI dan crosstalk yang dihasilkan 

oleh trace atau jalur pada sebuah rangkaian, dimana guard trace yang digunakan 

memiliki ketinggian berbeda, yakni guard trace yang ketinggiannya sama dengan 

ketinggian trace, ketinggian guard trace 1 dan guard trace 2 yang berbeda dan 

ketinggian guard trace 1 dan guard trace 2 yang sama. Dari perbedaan pengaplikasian 
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guard trace diantara trace pada rangkaian, maka dapat digunakan untuk 

membandingkan ketinggian guard trace mana dari antara variant ketinggian guard 

trace mana yang lebih baik diaplikasikan pada rangkaian guna mereduksi EMI dan 

crosstalk. 

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimential yang 

diawali dengan studi literatur, konsultasi dan diskusi, perancangan design, simulasi, 

fabrikasi, pengujian, dan penganalisisan. Pada Gambar 1 merupakan bagan alur 

pengerjaan sistem. 
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PERANCANGAN 

Perancangan design rangkaian PCB dan simulasi menggunakan software CST, 

dimana terdapat 4 jenis rangkaian dengan penggunaan tinggi guard trace yang berbeda. 

Pada rancangan 1, merupakan rangkaian tanpa menggunakan guard trace. Pada 

rancangan 2, merupakan rangkaian dengan menggunakan guard trace yang 

ketinggiannya sama atau setara dengan ketinggian trace dan jalur korban. Pada 

Gambar 1. Bagan Alur Pengerjaan 
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rancangan 3, merupakan rangkaian dengan menggunakan salah satu guard trace 

memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari trace dan jalur korban, sedangkan guard 

trace yang lainnya memiliki ketinggian yang sama atau setara dengan ketinggian trace 

dan jalur korban. Pada rangkaian 4, merupakan rangkaian dengan menggunakan satu 

guard trace saja yang memiliki ketinggiannya yang lebih tinggi dari trace dan jalur 

korban. 

 

Gambar 171. Rancangan I 
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Gambar 172. Rancangan II 
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Gambar 173. Rancangan III 
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Gambar 174. Rancangan IV 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada pengerjaan proyek ini, penulis melakukan pengerjaan hanya baru selesai 

pada sampai tahap simulasi. Oleh karena itu, penulis hanya akan memberikan data hasil 

simulasi dan hanya akan membahas data hasil dari simulasi saja. 
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Gambar 175. (a) Data Hasil Simulasi (Parameter E-Field di Frekuensi 5,5Ghz) 

Design I 

(b) Data Hasil Simulasi (Parameter H-Field di Frekuensi 5,5Ghz) Design I 

 

Gambar 176. (a) Data Hasil Simulasi (Parameter E-Field di Frekuensi 5,5Ghz) 

Design II 

(b) Data Hasil Simulasi (Parameter H-Field di Frekuensi 5,5Ghz) Design II 
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Gambar 177. (a) Data Hasil Simulasi (Parameter E-Field di Frekuensi 5,5Ghz) 

Design III 

(b) Data Hasil Simulasi (Parameter H-Field di Frekuensi 5,5Ghz) Design III 

 

 

Gambar 178. (a) Data Hasil Simulasi (Parameter E-Field di Frekuensi 5,5Ghz) 

Design IV 
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(b) Data Hasil Simulasi (Parameter H-Field di Frekuensi 5,5Ghz) Design IV 

 

 Pada design yang dikerjakan menggunakan software CST, ukuran dari tiap 

komponen disesuai dengan ukuran komponen yang digunakan pada saat melakukan 

fabrikasi. Pada rancangan I dijelaskan bahwa itu merupakan rangkaian tanpa 

menggunakan guard trace. Pada rancangan II dijelaskan bahwa itu merupakan 

rangkaian dengan menggunakan guard trace yang ketinggiannya sama atau setara 

dengan ketinggian trace dan jalur korban. Pada rancangan III dijelaskan bahwa itu 

merupakan rangkaian dengan menggunakan salah satu guard trace memiliki ketinggian 

yang lebih tinggi dari trace dan jalur korban, sedangkan guard trace yang lainnya 

memiliki ketinggian yang sama atau setara dengan ketinggian trace dan jalur korban. 

Pada rancangan IV dijelaskan bahwa itu merupakan rangkaian dengan menggunakan 

satu guard trace saja yang memiliki ketinggiannya yang lebih tinggi dari trace dan jalur 

korban. Pada simulasi, ukuran PCB adalah , lebar masing-masing trace, jalur 

korban dan jarak antar jalur adalah 3,137 mm, dan lebar guard trace disesuaikan dengan 

lebar copper tape yang tersedia yaitu 3 mm. Dari data hasil yang diperoleh dapat dilihat 

bahwa medan magnet yang dihasilkan running simulation adalah berbeda-beda ditiap 

design yang dibuat. Guard trace yang ditinggikan menunjukkan pengurangan besaran 

emisi yang cukup besar dibandingkan dengan tidak ada guard trace. 

   

KESIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul reduksi emi dan reduksi crosstalk dengan 

menambahkan guard trace, teknik meninggikan guard trace dengan jelas menunjukkan, 

konsep yang dapat diproduksi tetapi inovatif yang membantu mengurangi crosstalk dan 
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EMI. Lebih banyak guard trace, lebih sedikit coupling antara sinyal kecepatan tinggi 

dan ini dapat membantu menurunkan jarak trace (untuk xtalk yang sama) dan secara 

keseluruhan menghemat ruang PCB. Teknik ini dapat diterapkan pada mikrostrip dan 

struktur stripline dari package dan PCB. 
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Abstract 

Electronic devices such as sound systems Portables often experience sound interference due to the 

influence of cell phones (nearby) where the periodic signal from the cellular device causes 

interference with the sound frequency to the sound system. The number of signal disturbances when a 

cell phone or cellular mobile station is  brought close to a portable sound system is a concern in this 

study. To overcome this problem, adesigned shielding is.shielding Thisprevents other signals from 

entering the circuit. This design aims to eliminate or reduce interference received by a portable sound 

system against cell phone signal interference. In addition, the shielding does not affect the 

performance of the portable sound system. And this design is cheaper and easier because only 1.5 mm 

thick aluminum is needed. In this study, 2 comparisons of sound systems hideo and suangxiongwere 

used. The shielding in this design can reduce radiation emissions of 44.39 dB on the hideo sound 

system and 50.86 dB on the sound system suangxiongand has met the established standards (CISPR 

22 class B). 

Keywords: sound system portable, interference of the cellular mobile station, shielding 
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Abstrak 

Perangkat elektronika seperti sound system portable sering mengalami gangguan suara yang 

diakibatkan  pengaruh telepon seluler (yang berdekatan) yang mana periodic signal dari perangkat 

seluler menyebabkan gangguan pada frekuensi suara ke sound system. Banyaknya gangguan sinyal 

apabila ponsel atau cellular mobile station  didekatkan dengan sound system portable menjadi 

perhatian dalam penelitian ini. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dirancang sebuah shielding. 

Shielding ini mencegah sinyal lainnya masuk pada rangkaian. Rancangan ini bertujuan untuk 

menghilangkan atau mengurangi gangguan yang diterima sound system portable terhadap gangguan 

sinyal ponsel. Selain itu shielding tersebut tidak mempengaruhi kinerja dari sound system portable. 

Dan rancangan ini lebih murah dan lebih mudah karena hanya diperlukan aluminium dengan 

ketebalan 1.5 mm. Pada penelitian ini menggunakan 2 perbandingan sound system hideo dan 

suangxiong. Shielding dalam perancangan ini dapat meredam emisi radiasi sebesar 44,39 dB pada 

sound system hideo dan 50,86 dB pada sound system suangxiong dan telah memenuhi standar yang 

ditetapkan (CISPR 22 kelas B). 

 

Kata Kunci: sound system portable, gangguan cellular mobile station, shielding 

 

PENDAHULUAN 

Setiap waktu selalu ada terobosan baru di bidang media, salah satunya dengan 

berkembangnya perangkat elektronik untuk mengolah sinyal suara dan meningkatkan 

level suara atau biasa dikatakan dengan perangkat sound system portable. 

Perkembangan sound system dari masa ke masa semakin memudahkan manusia untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi dengan banyaknya keuntungan dari perangkat 

tersebut tentu memiliki kekurangan seperti suara yang kecil, audience yang terbatas dan 

adanya gangguan suara sound system portable itu sendiri akibat interferensi cellular 

mobile station atau ponsel yang berdekatan.Penyebab terjadinya adanya gelombang 
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elektromagnetik liar yang masuk ke dalam rangkaian dan mengenai bagian 

rangkaian/komponen yang peka terhadap gelombang elektromagnetik sehingga terjadi 

berinteraksi dengan pulsa sistem lalu menimbulkan pulsa yang acak, dan liar tak 

terkendali. Dalam penelitian ini lebih merujuk pada gangguan suara sound system yang 

diakibatkan dari interferensi cellular mobile station. Periodic signal dari perangkat 

seluler menyebabkan gangguan pada frekuensi suara ke sound system, transisi ponsel 

long term evolution (LTE) menyebabkan suara pada sound system (Choi and Park, 

2013). 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan 

shielding pada sound system portable, bagaimana shielding dapat meredam interferensi 

cellular mobile station dan barapa shielding effectiveness terhadap redaman pada sound 

system portable sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan 

shielding pada sound system portable yang terpenuhi dari standar EMC dan dapat 

beredar di pasaran. 

Shielding merupakan metodologi dan teknik kontrol Electromagnetic Interference 

(EMI) yang tepat pada perangkat elektronik agar memenuhi standar electromagnetic 

compability (EMC). (Areneo, Lovat, & Celozzi, 2018; Areneo, Lovat, & Celozzi, 2018). 

Shielding disini yaitu shielding yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik. 

Ruangan shielding tersebut mampu merintangi gelombang elektromagnetik eksternal. 

Untuk mencegah sinyal pemancar/gelombang  lainnya masuk pada rangkaian yang 

terdapat pada sound system portable maka digunakan shielding  yang diharapkan 

gelombang elektomagnet yang masuk pada rangkaian sound system portable tidak 

mengganggu atau dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan gelombang 

elektromagnetik luar seperti dari sinyal ponsel.  
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Dalam penelitian lainnya juga berpendapat bahwa shielding  merupakan salah satu 

teknik mitigasi paling efektif dalam memitigasi emisi radiasi yang dihasilkan oleh suatu 

perangkat. Shielding adalah salah satu cara untuk melindungi perangkat lain dari 

masalah yang disebabkan oleh noise EMI. (Hariyawan & Harpawi, 2017). Shielding 

digunakan sebagai pelindung atau perisai untuk melindungi perangkat dari masalah 

yang ditimbulkan oleh EMI.  

 

Perhitungan Shielding Effectiveness 

Shielding Effectiveness (SE) adalah ukuran seberapa baik suatu enclosure meredam medan 

elektromagnetik. Shielding effectiveness direpsentasikan dalam dB dan dapat dihitung 

menggunakan persamaan : 

 

SE total =  = 20  = 20   

Keterangan : 

− Pin : Daya input 

− Ein : Intensitas listrik input 

− Hin : Intensitas magnet 

− Pout : Daya output 

− Eout : Intensitas listrik output 

− Hout : Intensitas magnetik output 

− Standar emisi EMC 

Standar Electromagnetic Compability (EMC) diatur untuk membatasi standar emisi 

yang dapat ditoleransi agar perangkat elektronik dapat bekerja dengan baik dari sisi 

kompatibilitas terhadap gelombang EM tanpa menimbulkan kerusakan operasional pada 
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perangkat lainnya dan tidak mudah terkena gangguan dari perangkat lainnya. Standar 

EMC merupakan dasar untuk melakukan pengukuran terperinci dan metode uji. Ada 

banyak standar EMC yang digunakan sepersi Federal Communicatin Commission 

(FCC), Comite International Special des Pertubations Radioelectriqus (CISPR), 

European Norm (EN) dan lain-lain 

Tabel 1. Standar CISPR 22 

CISPR Class A 10 Meter Radiated EMI Limited 

Frequency of Emission (MHz) Field Strength Limit (dBμV/m) 

30-88 39 

88-216 43.5 

216-960 46.5 

above 960 49.5 

CISPR Class B 3 Meter Radiated EMI Limited 

30-88 40 

88-216 43.5 

216-960 46.0 

above 960 54.0 

 

Tabel  1 diatas menunjukkan tabel standar emisi dari Radiated EMI perangkat IT 

yang diatur oleh standar CISPR 22 . Standar ini dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas A 
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dan kelas B. Kelas A digunakan untuk perangkat lingkungan industri sedangkan kelas B 

untuk perangkat lingkungan perumahan. Tabel ini digunakan sebagai tolak ukur dalam 

hasil penelitian ini. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1. Alur penelitian 

 

Gambar 1 merupakan alur penelitian dari awal hingga akhir, hal pertama yang 

penulis lakukan untuk memulai Rancang Bangun Shielding pada Sound System Portable 

akibat Interferensi cellular mobile station adalah melakukan studi literature dan penulis 

mencari referensi-referensi dari peneliti terdahulu atau penelitian yang berhubungan 
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dengan judul penulis. Kemudian mempelajari metode perancangan, dalam perancangan 

penulis menggunakan metode shielding. Langkah selanjutnya yaitu menentukan 

material shielding yang sesuai dalam merancang dan mendesain tata letak rancangan, 

merancang mekanik, dan merancang sistem kerja dari rancangan yang dibuat. Setelah 

menentukan material dan perancangan selanjutnya menguji efek hasil rancangan yang 

telah dibuat dengan berdasarkan standar EMC, pengujian dan pengukuran dilakukan 

dengan alat yang tersedia pada laboratorium Politeknik Caltex Riau. Salah satu alat 

pengukuran yaitu menggunakan loop (near field magnetic probe). Setelah dilakukan 

pengujian dan pengukuran maka dilakukan pengumpulan data, dan hasil yang didapat 

dibandingkan dengan perhitungan teoritis. Langkah selanjutnya hasil yang didapatkan 

dalam pengukuran dan pengujian yaitu dengan menganalisa mulai dari perancangan 

dilakukan sampai dengan data-data hasil dari pengukuran yang didapat.Kemudian 

membuat penulisan laporan hasil yang sesuai dengan ketetapan kampus Politeknik 

Caltex Riau. 

 

Gambar 2. Bentuk rancangan shielding 

Gambar 2 diatas merupakan bentuk rancangan shielding pada sound system. 

Bahan yang digunakan adalah aluminium foil dengan ketebalan 1.5 mm. Shielding 

memiliki tinggi 7 cm, lebar 8 cm, dan panjang 14 cm. Nilai-nilai ini didapatkan dari 

hasil pengukuran langsung pada rangkaian sound system portable. Sound system yang 

digunakan yaitu  merk Hideo 5.1 HT-1618HD. 
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Gambar 3 Pengukuran shielding yang diaplikasikan pada sound system 

 

Gambar 3 menunjukkan setup pengukuran shielding untuk mengetahui kemampuan 

shielding yang sudah diaplikasikan pada sound system sebelum dishielding dan sesudah 

dishielding. Alat-alat yang digunakan yaitu sound system media utama mobile phone 

sebagai sumber emisi radiasi, spectrum analyzer untuk melihat hasil pembacaan dan 

probe M1 loop. 
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Gambar 4. Pengukuran Penentuan sumber emisi pada mobile phone 

 

Gambar 4 menunjukkan setup pengukuran shielding untuk mengetahui kemampuan 

shielding yang sudah diaplikasikan pada sound system sebelum dishielding dan sesudah 

dishielding. Alat-alat yang digunakan yaitu sound system media utama,mobile phone 

sebagai sumber emisi radiasi, spectrum analyzer untuk melihat hasil pembacaan dan 

probe M1 loop. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai shielding effectiveness material aluminium foil 1,5 mm yaitu : 

SE = R (dB) + A (dB) 

= 20 log  + 20 log  

= 20 log   + 20 log  

= 67,491 + 13.971,9 
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= 8732,45 dB 

 Dari hasil perhitungan yang diperoleh maka dapat dilihat bahwa aluminium foil 

memiliki nilai shielding effectiveness sebesar 8732,45 dB. Perhitungan shielding 

effectiveness ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan material shielding dalam 

memitigasi EMI. (Syafityah, S. N,2019) 

 

Gambar 5 Hasil pengukuran menggunakan loop M1 

 

Gambar 5 menunjukkan hasil dari pengukuran emisi radiasi mobile phone 

menggunakan loop M1. Dapat dilihat pada spectrum analyzer dengan emisi radiasi 

terjadi pada frekuensi 1,7 GHz dengan nilai emisi 114,73 dBuV. Nilai emisi radiasi 

yang didapatkan ini digunakan untuk melihat berapa nilai emisi radiasi mobile phone 

yang dapat mengganggu kinerja dari sound system portable. Dan kemudian menguji 

hasil perhitungan shielding effectiveness yang telah didapatkan, nantinya untuk 

mengetahui kemampuan material shielding dalam memitigasi EMI, (Syafityah, S. 

N,2019). Dan material yang digunakan yaitu aluminium foil. 
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Gambar 6 Hasil emisi radiasi sebelum dishielding pada sound system hideo 
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Gambar 6 menunjukkan hasil pengukuran dengan kondisi sound system terhubung 

dengan mobile phone melalui sambungan bluetooth, dan dalam melakukan panggilan, 

serta sebelum dishielding. Hasil yang diperoleh dari pengukuran ini yaitu emisi radiasi 

sebesar pada frekuensi 1,7 GHz dengan nilai emisi radiasi 91,39 dBuV. Dimana dengan 

nilai emisi radiasi tersebut membuat kinerja dari sound system terganggu seperti 

gangguan suara yang tidak diinginkan. Ada beberapa rangkaian dari sound system yang 

cukup rentan terhadap gangguan atau radiasi dari luar yaitu rangkaian amplifier dan 

rangkaian power supply. Sinyal yang berasal dari mobile phone merupakan gelombang 

elektromagnetik yang dapat mengganggu kerja pada rangkaian amplifier terutama pada 

komponen yang menggunakan induktor seperti transformer dan biasa disebut trafo pada 

rangkaian  power supply. (Wang, C. et al,2019) 

 

Gambar 7 Hasil emisi radiasi setelah dishielding pada sound system hideo 

Gambar 7 menunjukkan hasil pengukuran dengan kondisi sound system 

terhubung dengan mobile phone melalui sambungan bluetooth, dalam melakukan 

panggilan, dan setelah dishielding maka didapatkan hasil emisi radiasi sebesar 47 dBuV 

pada frekuensi 1,7 GHz. Dari hasil sebelum dishielding dan setelah dishielding maka 

nilai emisi radiasi yang berhasil diredam sebesar 44,39 dB. Nilai emisi radiasi yang 

diperoleh dengan mengaplikasikan shielding pada sound system sebesar 47dB sudah 

F= 1,7 GHz 

47 dBuV 
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termasuk nilai yang sangat baik karena sudah memenuhi nilai dari standar regulasi EMC 

CISPR 22 kelas B. (Wirapraja, A. Y,2019). 

 

Gambar 8 Hasil emisi radiasi sebelum dishielding pada sound system Suangxiong 

Gambar 8 menunjukkan hasil pengukuran pada sound system Suangxiong sebelum 

dishielding. Dalam pengukuran ini kondisi sound system terhubung dengan mobile 

phone melalui sambungan bluetooth, dan mobile phone melakukan panggilan, serta 

sound system dalam keadaan sebelum dishielding, data yang ditampilkan pada spectrum 

analyzer pada frekuensi 1,7 GHz dengan nilai emisi radiasi yang dihasilkan yaitu 

sebesar 83,86 dBuV. Nilai ini cukup rendah jika dibandingkan dengan sound system 

hideo sebelum dishielding 

 

Gambar 9 Hasil emisi radiasi setelah dishielding pada sound system Suangxiong 

F= 1,7 GHz 

33 dBuV 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1405 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Gambar 9 menunjukkan hasil pengukuran pada sound system Suangxiong setelah 

dishielding. Dalam pengukuran ini kondisi sound system terhubung dengan mobile 

phone melalui sambungan bluetooth, dan mobile phone melakukan panggilan, serta 

sound system dalam keadaan setelah dishielding, data yang ditampilkan pada spectrum 

analyzer pada frekuensi 1,7 GHz dengan nilai emisi radiasi yang dihasilkan yaitu 

sebesar 33 dBuV. Dari hasil sebelum dishielding dan setelah dishielding maka nilai 

yang berhasil diredam yaitu sebesar 50,86 dB. Nilai tersebut dapat dikatakan nilai yang 

baik, kerena sudah memenuhi standar CISPR 22 Kelas B. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengujian dan analisis pada penelitian ini yaitu emisi radiasi yang 

dihasilkan oleh mobile phone yang dapat mengganggu kinerja sound system portable 

pada frekuensi 1,7 GHz. Dalam memitigasi emisi radiasi material shielding yang 

digunakan adalah aluminium foil, shielding dapat meredam emisi radiasi sebesar 44,39 

dBuV pada sound system hideo dan 50,86 dBuV pada sound system Suangxiong. Nilai 

emisi radiasi setelah dishielding pada penelitian ini memenuhi standar CISPR 22 kelas 

B. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lebih banyak jenis 

material shielding untuk memitigasi  emisi radiasi pada mobile phone serta disarankan 

untuk menggunakan mobile phone yang bekerja pada jaringan 4G. 
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Abstract 

The process of changing the power supply from PLN to generator or from generator 

to PLN automatically is a process called automatic transfer switch. Controlling the 

device so that it can be used automatically with a microcontroller, namely the 

Arduino Mega 2560. The purpose of making an Arduino-based automatic transfer 

switch is to create a generator ignition system and control the transfer of the power 

supply automatically using a microcontroller. The purpose of making an automatic 

generator ignition system is so that users do not need to turn on and off the generator 

manually, in an automatic way that is controlled via Arduino. Research 

methodology is needed as a foundation or basis in a research. The methodology used 

in the design of this final project is literature study, mechanical and electronic 

design and report generation. The results achieved are to make it easier for the user 

to turn on and turn off the generator automatically and make it easier to transfer the 

power supply from PLN to the generator or from the generator to PLN and the 

generator heating process can also be done automatically which aims to extend the 

life of the generator. It can be concluded that the generator can be activated and 

mailto:abdurrazzaq17tl@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:%20ijal@pcr.ac.id
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deactivated automatically, the transfer of the power supply from PLN to the 

generator or vice versa can occur automatically and the generator heating process 

can also occur automatically. 

Keywords: ATS, PLN, Genset, UPS, Mikrokontroler 

Abstrak 

 

Proses perubahan catu daya dari PLN ke genset ataupun dari genset ke PLN secara 

otomatis merupakan sebuah proses yang disebut dengan automatic transfer switch. 

Pengontrolan alat tersebut supaya bisa secara otomatis  digunakan dengan 

mikrokontroler yaitu arduino mega 2560. Adapun tujuan pembuatan automatic 

transfer switch dengan berbasis arduino adalah membuat sistem penyalaan genset 

dan pengontrolan perpindahan catu daya secara otomatis dengan menggunakan 

mikrokontroler. Pembuatan sistem penyalaan genset secara otomatis ini bertujuan 

agar pengguna tidak perlu menghidupkan dan mematikan genset secara manual, 

dengan cara otomatis yang di kontrol melalui arduino. Metodologi penelitian 

diperlukan sebagai pondasi atau dasar dalam sebuah penelitian. Adapun metodologi 

yang digunakan dalam perancangan proyek akhir ini adalah studi literatur, 

perancangan mekanik dan elektronika dan pembuatan laporan. Hasil yang dicapai 

adalah mempermudah user dalam menghidupkan dan mematikan genset secara 

otomatis dan mempermudah perpindahan catu daya dari PLN ke genset ataupun dari 

genset ke PLN dan proses pemanasan genset juga bisa dilakukan secara otomatis 

yang bertujuan untuk memperpanjang umur genset tersebut. Bisa diambil 

kesimpulan genset dapat aktif dan tidak aktif secara otomatis, perpindahan catu daya 

dari PLN ke genset ataupun sebaliknya bisa terjadi secara otomatis dan juga proses 

pemanasan genset juga bisa terjadi secara otomatis. 

 

Kata Kunci: ATS, PLN, Genset, UPS, Mikrokontroler 

 PENDAHULUAN 
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Meningkatnya jumlah pembangunan baik itu di bidang industri ataupun di 

bidang lainnya menyebabkan permintaan akan energi listrik semakin meningkat. 

Kemampuan PLN sebagai sumber utama suplai listrik sangat terbatas bahkan 

cenderung menurun, maka diperlukan sumber daya alternatif yang bisa menunjang 

kebutuhan listrik tersebut, sumber daya tersebut yang sering digunakan untuk 

menggantikan sumber daya utama pengganti PLN adalah genset. Tetapi, untuk 

memindah daya ke genset, maka diperlukan sistem kendali ATS. ATS adalah sebuah 

sistem yang bekerja untuk melakukan perpindahan catu daya secara otomatis dari 

sumber daya utama PLN ke sumber daya cadangan genset. ATS juga bisa 

dikombinasikan dengan sistem pemanasan genset otomatis secara berkala sebagai 

bagian dari maintenance genset yang mana nantinya ini bertujuan supaya 

memperpanjang usia atau umur genset tersebut (Riki Rizaldi, 2018). 

Sistem ATS genset dengan sistem kontrol maintenance untuk pemanasan 

genset secara teratur digunakan alat kontrolnya yang berbasis mikrokontroler. Hasil 

yang diinginkan yaitu saat sumber daya yang berasal dari PLN padam maka sumber 

daya akan dialihkan atau dipindahkan ke sumber daya genset. Mikrokontroler akan 

menyalakan genset secara otomatis sebagai pengganti sumber daya utama yaitu PLN. 

Pada saat sumber daya PLN kembali menyala maka sumber daya dialihkan atau 

dipindahkan kembali ke sumber daya utama yaitu PLN. Kemudian genset akan mati 

secara otomatis yang dikendalikan oleh mikrokontroler. Kemudian kembali ke 

kondisi semula dimana PLN kembali menjadi sumber utama energi. 

UPS (Uninteruptible Power Supply) adalah sebuah alat untuk menyimpan 

daya sehingga apabila listik mati secara tiba-tiba maka alat yang terpasang UPS 

masih tetap hidup, namun hidupnya alat tersebut hanya untuk beberapa waktu saja 

atau sebagai suplai sementara. Tujuan digunakannya UPS ini bertujuan untuk 

menghilangkan waktu jeda yang terjadi pada saat pemadaman listrik yang bersumber 
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dari PLN, sehingga listrik akan tetap menyuplai untuk sementara sampai genset 

menyala atau sudah bisa sebagai sumber daya yang menggantikan peran sumber daya 

yang berasal dari PLN (Prastyono Eko Pambudi, 2019). 
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 METODE PENELITIAN 

Penelitian rancang bangun otomasi genset 1 phasa 2200VA 

menggunakan automatic transfer switch berbasis mikrokontroler, terdiri dari 

perancangan elektronik guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan 

manfaat penelitian ini. Adapun blok diagram secara keseluruhan pada 

perancangan ini dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 1 Blok Diagram Perancangan 

Rancang bangun otomasi genset 1 phasa 2200VA menggunakan automatic 

transfer switch berbasis mikrokontroler meliputi: 

• Perancangan Mekanik 
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Perancangan mekanik meliputi desain rangkaian modul ATS dan panel 

box. 

Pada gambar 2 yaitu tampilan panel tampak dari luar, bisa dilihat pada 

bagian atas terdapat panel box dan pada bagaian bawah terdapar UPS. Pada 

gambar 3 yaitu tampilan panel box tampak dari dalam dimana di situ 

terdapat komponen komponen yang di gunakan seperti kontaktor, 

relay220V dan 12V, MCB, fuse, arduino mega 2560 dan sensor lainnya 

yang dibutuhkan dan juga alat alat lainnya yang dibutuhkan. 

 

Gambar 2 Desain Luar Panel Box 
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Gambar 3 Desain Tata Letak Dalam Panel Box 
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Perancangan Elektronika 

Perancangan Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu blok diagram 

yang dapat menjelaskan sistem kerja secara keseluruhan, agar sistem yang dibuat 

dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. ATS akan bekerja sesuai dengan apa 

yang di perintahkan oleh mikrokontroler. Jadi pada mikrokontroler dibagian analog 

input arduino terdapat 2 buah sensor tegangan yaitu ZMPT101B yang masing 

masingnya terhubung ke PLN dan genset. Jadi apabila ZMPT101B memabaca 

adanya tegangan di PLN maka proses akan berjalan seperti biasa atau normal. 

Apabila ZMPT101B membaca tidak ada tegangan di PLN maka sistem akan berkerja 

yang pertama mikrokontroler akan memperintahkan ke RM1 untuk mengaktifkan 

dynamo stater selama 3 detik, kemudian setelah 3 detik RM1 akan mati dan genset 

sudah dalam kondisi hidup. Selama proses persiapan genset untuk mensuplai beban 

makan UPS akan mensuplai beban untuk beberapa saat. Setelah genset hidup tadi 

maka setelah 2 menit genset akan mensuplai beban mengapa di butuhkan waktu 2 

menit karna kalau langsung berpindah terkadang genset membutuhkan waktu untuk 

mencapai tegangan 220V maka dari situ dibuatlah durasi selama 2 menit. 

Proses yang terjadis setelah 2 menit adalah RM2 akan aktif kemudian genset 

akan menjadi suplai untuk beban. Apabila PLN sudah hidup kembali maka 

ZMPT101B akan membaca adanya tegangan di PLN proses yang tejadi adalah RM2 

memutus atau open yang semulanya close, kemudian PLN akan kembali mensuplai 

beban kemudian 10 detik setelah PLN mensuplai beban maka RM3 akan aktif atau 

berubah keposisi open yang semulanya berposisi di normaly close setelah itu maka 

RM3 akan kembali keposis normalnya kembali yaitu normaly close. RM3 berfungsi 

untuk mematikan genset atau choke genset. Pada proses pemanasan genset kondisi 

yang terjadi adalah sesuai waktu yang sudah kita atur yaitu 2 hari sekali dengan 
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durasi 2 menit, genset menaskan dirinya untuk memperpanjang usia genset atau 

untuk maintenance genset tersebut. Prinsipnya yaitu apabila RTCDS3231 kita sudah 

memasukkan waktu dan lamanya durasi waktu pemanasan, maka RM21 akan aktif 

selama 3 detik untuk menghidupkan genset kemudian mati. Tetapi RM2 tidak aktif 

setelah  2 menit lamanya proses pemanasan genset maka RM3 akan aktif untuk 

mematikan genset atau ke kondii open  kemudian kembali ke posisi normaly close 

setelah genset telah mati. 

Gambar 4 Desain Rancangan Elektronika 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerja dari rancang bangun otomasi genset 1 phasa 2200VA dengan 

menggunakan automatic transfer switch berbasis mikrokontroler adalah dengan 

menggunakan mikrokontroler berupa arduino perpindahan catu daya bisa 

dilakukan secara otomatis dan proses penyalaan genset ataupun proses 

mematikan genset juga bisa di lakukan degna proses otomatis dan penggunaan 

UPS bisa menghilangkan jeda waktu pada saat perpindahan catu daya dari PLN 
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ke genset atau sebaliknya. Proses pemanasan genset juga bisa dilakukan secara 

otomatis yang tujuan agar ketahanan genset tersebut terjaga harapannya. 

Berikut adalah tabel rician cara kerja dari alat dan perancangan pada 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Rincian Cara Kerja Penelitian 

N

O 

Sensor / 

komponen 

Kondisi PLN 
Kondisi 

Genset 

Ha

sil 

1 
 

 

 

 

 

 

Mendeteksi 

adanya 

tegangan di 

PLN >=220 

Volt 

Tidak 

mendeteksi 

adanya 

tegangan di 

Genset 

1. PLN On 

Genset 

Off UPS 

On 

2. (RM1)Dina 

mo Stater 

= Off 
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ZMPT101B 

tersambung ke 

tegangan PLN 

dan Genset. 

  
3. (RM2)S

wit ch ke 

genset = 

Off 

4. (RM3) 

On / Off 

Genset 

berada di 

posisi 

On. 

  
Mendeteksi 

adanya 

tegangan di 

PLN < 220 

Volt 

Mendeteksi 

adanya 

tegangan di 

Genset 

>=220 Volt 

1. PLN 

Off 

Genset 

On UPS 

On 

2. (RM1)Di

na mo 

Stater = 

On 

selama 5 

detik 

kemudia

n 

mati 
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3. (RM2)Swit 

ch ke 

genset 

setelah 2 

menit. 

4. (RM3) On/ 

Off Genset 

berada di 

posisi Off 

setelah 10 

detik PLN 

On 

kemudian 

On/Off 

genset ke 

posisi ON 

Kembali. 
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2 RTC DS3231 Tegangan PLN 

>= 220 Volt 

Tidak 

mendeteksi 

adanya 

tegangan di 

genset 

sebelum 

diperintahka 

n untuk 

memanaska 

n. 

1. (RM1)Dina 

mo Stater = 

On selama 

5 detik 

kemudian 

mati 

2. 

(RM2)Swit 

ch ke 

genset = 

Off 
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3. Genset 

memanaska 

n selama 5 

menit. 

4. (RM3) On/ 

Off berada 

di kondisi 

Off setelah 

5 menit 

 

 SIMPULAN 

Setelah semua proses pembuatan dan pengujian pada penelitian Rancang 

Bangun Otomasi Genset 1 Phasa 2200VA dengan Menggunakan Automatic 

Transfer Switch berbasis Mikrokontroler ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Genset dapat aktif atau tidak aktif secara otomatis. 

2. Perpindahan catu daya dari PLN ke genset ataupun sebaliknya dapat 

dioperasikan dengan otomatis. 

3. Pada proses pemanasan genset tersebut bisa dilakukan secara otomatis 

sesuai dengan waktu dan lama durasi pemanasan sesuai yang kita 

inginkan. 

4. UPS dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya yaitu 

memback up sementara beban untuk menghilangkan jeda waktu pada 
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saat proses perpindahan catu daya. 

5. Penggunaan mikrokontroler berupa arduino bisa berjalan sesuai 

dengan kondisi yang di inginkan. 
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IMPLEMENTASI HYBRID ALGORITHM UNTUK  OPTIMALISASI 
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Abstract 

Air polution is one of the most concerned issues nowadays. One of the ways to reduce that 

issues is energy efficiency. This research will be focused in solving job shop scheduling 

which not only minimizing the makespan but also reducing energy consumption. This kind 

of  scheduling will be solved by using Hybrid Algorithm that is the combination of Genetic 

Algorithm and Simulated Annealing. Simulated Annealing is a local search technique 

which can enhance the solution provided by Genetic Algorithm  

Keywords: genetic, simulated annealing, makespan energy  

Abstrak 

Pencemaran udara menjadi salah satu hal yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. 

Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan melakukan efisiensi 

terhadap konsumsi energi. Penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian job shop  yang 

tidak hanya meminimumkan waktu penyelesaian pekerjaan akan tetapi juga konsumsi 

energi. Permasalahan  tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan Algoritma Hybrid 

yaitu gabungan metode Hybrid  Genetika dan Simulated Annealing. Algoritma Simulated 

Annealing digunakan untuk mengembangkan pencarian lokal pada solusi yang sudah 

diproleh pada algoritma genetika. 

Kata Kunci: genetika, simulated annealing, makespan, energy  
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PENDAHULUAN 

Pencemaran udara menjadi permasalahan yang sering dibicarakan akhir-akhir  ini. 

Efeknya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan mengganggu 

kesehatan. Beberapa hal menjadi penyumbang polusi udara seperti kendaraan bermotor, 

industri dan lain-lain. Industri menghasilkan poulasi udara melalui proses produksi yaitu 

dengan penggunaan energi pada mesin.  

Berdasarkan penelitian (Cooper, Rossie, & Gutowski, 2017) banyak penggunaan 

energi pada industri yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Hal ini 

mengimplikasian perlu adanya efisiensi penggunaan energi pada dunia industri, dalam 

hal ini adalah penjadwalan yang optimal untuk setiap mesin dan pekerjaan yang 

dilakukan pada interval waktu tertentu.  

Penjadwalan Job Shop merupakan salah satu jenis penjadwalan yang digunakan 

pada dunia industry. Penjadwalan ini berkaitan dengan mengalokasikan sejumlah 

pekerjaan pada sebuah tiap mesin. Belakangan ini penelitian terkait Job Shop banyak 

difokuskan untuk tidak hanya mencari waktu penyelesaian akhir (makespan) akan tetapi 

juga keterlambatan (tardiness) dan konsumsi energi. Dengan demikian terdapat lebih 

dari satu fungsi tujuan dan menambah tingkat kesulitan penyelesaian permasalahan. 

Penyelesaian penjadwalan job shop dibagi menjadi dua metode yaitu eksak dan 

heuristik. 

Penelitian menggunakan metode eksak dilakukan oleh (Ku & Beck, 2016) untuk 

mencari makespan dengan bantuan software CPLEX. Penggunaan metode heuristik 

dilakukan oleh (Kalshetty, Adamuthe, & Kumar, 2020) dengan menggunakan 

Algoritma Genetika. Penggunaan algoritma simulated annealing dilakukan oleh 

(Chakraborty & Bhowmik, 2015) untuk meminimumkan makespan.  Penelitian yang 
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melibatkan lebih dari satu fungsi tujuan yaitu makespan dan tardiness dilakukan oleh 

(Scaria, George, & Sebastian, 2016) dengan menggunakan algoritma bee colony. 

Untuk penelitian yang berkaitan dengan konsumsi energi dilakukan oleh (Jiang, 

Zhang, Zhu, Gu, & Deng, 2018) dengan menggunakan whale algorithm,  sementara 

(Yin, Li, Gao, Lu, & Zhang, 2017) dan (Piroozfard, Wong, & Wong, 2018) masing-

masing dengan algoritma Genetika dan NSGA untuk kasus flexible job shop.  

 Penelitian ini akan menggunakan hybrid algorithm yaitu gabungan algoritma 

genetika dan simulated annealing, penggunaan gabungan dua algoritma sudah 

dilakukan oleh (Stastny, Skorpil, Balogh, & Klein, 2021) yaitu penyelesaian  dengan 

fungsi tujuan makespan menggunakan gabungan Algoritma Genetika dan Mean Graph 

Based. Pada penelitian ini Algoritma Genetika akan digunakan untuk menemukan suatu 

solusi optimal pada penjadwalan. Kemudian pencarian lokal (local search) dilakukan 

pada solusi tersebut dengan mencari tetangga (neighboorhood) pada solusi tersebut 

sehingga dihasilkan solusi yang lebih optimal.   Fungsi tujuan yang digunakan yaitu 

makespan dan konsumsi energi. Hasil yang diproleh pada penelitian ini akan 

dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya (benchmark) untuk menguji 

apakah metode tersebut cukup akurat untuk digunakan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu membentuk Algoritma genetika dan 

simulated annealing (GA+SA) untuk menyelesaikan penjadwalan job shop dengan 

fungsi tujuan makespan. Kemudian algoritma tersebut akan diuji dengan beberapa 

penelitian untuk menyelesaikan beberapa kasus (instances). Semakin kecil nilai 

makespan maka akan semakin baik peforma algoritma tersebut  
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Contoh bentuk penjadwalan job shop. 

Tabel 1 

Contoh Penjadwalan Job Shop 

Pekerjaan Operasi Mesin-1 Mesin-2 Mesin-3 

J1 O11 4 - - 

O12 - 3 - 

O13 - - 5 

J2 O21 - 2 - 

O22 - - 1 

J3 O31 2 - - 

O32 - 5 - 

O33 - 2 - 

 

Algoritma GA+SA akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan job shop yang 

dimodifikasi tersebut. Populasi awal dibentuk dengan membangkitkan sejumlah 

kromosom dengan metode-metode acak, operasi terbanyak, dan waktu pengerjaan 

terbanyak. Gambar 1 menunjukkan Contoh kromosom job shop berdasarkan Tabel 1. 

 

Gambar 1. Contoh Kromosom Job Shop 
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Nilai fitness dihitung berdasarkan fungsi tujuan . Pada penelitian ini terdapat dua 

fungsi tujuan sehingga diperlukan pembobotan pada masing-masing fungsi tujuan (Yin 

et al., 2017) . Sejumlah kromosom yang memiliki nilai terbaik akan disimpan sehingga 

tidak mengalami proses persilangan maupun mutasi. Proses persilangan dilakukan 

dengan mempertukarkan beberapa gen antar dua kromosom sehingga menghasilkan dua 

kromosom baru. Mutasi dilakukan dengan mengubah susunan gen suatu kromosom. 

Proses ini dilakukan berulang sampai sejumlah iterasi yang ditentukan. Setelah suatu 

solusi ditemukan maka akan dilakukan proses simulated annealing, dimana gen-gen 

pada solusi tersebut akan dipertukarkan sampai suhu akhir tercapai. Flowchart 

Algoritma Genetika dan Simulated Annealing pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Flowchart GA+SA 
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Kemudian kasus (instances) tadi akan dimodifikasi dengan menambahkan konsumsi 

energi pada saat mesin bekerja (working) dan pada saat mesin dalam keadaan standby 

(idle) untuk kemudian diselesaikan dengan Algoritma Genetika dan Simulated 

Annealing  

 

Gambar 3. Diagram Chant Konsumsi Energi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Algoritma ini dijalankan dengan  menggunakan sottware Matlab 2021a. Beberapa 

instances dari (Lawrence, 1984) yaitu la04, la08, la12, la16, la21, la29, la35 dan la38 

digunakan untuk menguji performa Algoritma GA+SA. Parameter yang digunakan 

untuk algoritma genetika: jumlah populasi 100; jumlah iterasi 200; probabilitas 

crossover 0,5; probabilitas mutasi 0,6; probabilitas elit 0.1; Parameter yang digunakan 

untuk simulated annealing: Suhu awal 100; Suhu akhir 0,0001; penurunan suhu: 0.9; 

jumlah iterasi: 300. Algoritma dijalankan sebanyak 10 kali. Hasil yang diproleh dari 
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algoritma GA+SA akan dibandingkan dengan hasil makespan terbaik (best known 

solution),  penelitian dari (Kalshetty et al., 2020) dan (Stastny et al., 2021). Hasil yang 

diproleh ditampilkan pada Tabel  

Tabel 2 

Perbandingan Hasil dengan benchmark 

 

Kasus ukuran Optimal GA GA+Graph Based GA+SA 

Makespan Mean Makespan Mean %dev 

la04 10x10 590 604 595 641,77 590 604,9 0 

la08 15x5 863 863 863 869,58 863 863,5 0 

la12 20x5 1039 1039 1039 1039,11 1039 1042,4 0 

la16 10x10 945 973 982 1057,65 969 1026,2 2,5 

la21 15x10 1053 1159 1122 1230,36 1096 1338,3 4,08 

la29 20x10 1152 1343 1316 1402,03 1270 1524,3 10,2 

la35 30x10 1888 1962 1980 2115,15 1889 2366,9 0,05 

la38 15x15 1196 1406 1381 1446,89 1298 1592,1 9 

 

Dari tabel 2 terlihat algoritma sudah berjalan baik yaitu dengan persentase deviasi 

(perbedaan hasill dari (best known solution) dibawah 10 persen untuk tiap kasus kecuali 

pada kasus la29. Hasil makespan yang diproleh juga cukup baik dibandingkan 

Algoritma Genetika, meskipun pada beberapa kasus memiliki nilai hasil rata-rata 

(mean) makespan lebih rendah dari algoritma GA dan Graph Based.   
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Untuk meminimumkan konsumsi energi maka ditambahkan variabel konsumsi energi 

mesin pada saat bekerja ( ) maupun pada saat idle ( ). Bilangan acak  untuk 

tiap-tiap mesin untuk posisi idle yaitu  sembarang nilai dengan rentang (1,4) sementara 

untuk posisi bekerja yaitu (6,18). Untuk menentukan nilai fitness maka terlebih dahulu 

dilakukan normalisasi baik pada makespan maupun konsumsi energy. 

 

 

 merupakan bobot untuk fungsi tujuan waktu penyelesaian,  merupakan bobot 

untuk fungsi tujuan konsumsi energi.  merupakan waktu penyelesaian untuk 

kromosom,  adalah konsumsi energi pada kromosom,  dan  masing-

masing menunjukkan waktu penyelesaian terbesar dan terkecil yang dapat diproleh. 

 dan  masing-masing menunjukkan konsumsi energi terbesar dan terkecil 

yang dapat diproleh.  

Tabel 3 

Hasil Makespan dan Energy Consumption 

Kasus Makespan Energy Fungsi Objektif 

    Makespan Energy F. Obj 

(  

la04 590 2471 30.069 52.600 602 34.016 0,0908 

la08 863 3698 64.048 100.840 863 64.977 0,0126 

la12 1039 4453 76.048 119.070 1039 76.731 0,0079 
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la16 945 4104 91.993 171.190 990 137080 0,2921 

la21 1053 6614 116.310 236.940 1180 140.910 0,1134 

la29 1152 8055 158.400 300.630 1300 187.520 0,1129 

la35 1888 5343 217.690 407.290 1920 248.000 0,0853 

la38 1196 7952 176.470 420.710 1350 260.380 0,1834 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil makespan maupun konsumsi energi yang dihasilkan, untuk 

bobot yang sama untuk makespan dan konsumsi energi  dan . 

Terlihat untuk makespan hasil yang diproleh cukup mendekati dengan best known 

solution. Sementara itu untuk konsumsi energi hasil yang diproleh terlihat cukup baik 

kecuali pada kasus terakhir la38 seperti terlihat pada Gambar 3.    

 

 

 

 

Gambar 3. Flowchart GA+SA 

 

 

SIMPULAN  

Algoritma Genetika dan Simulated Annealing mempunyai performa yang cukup baik 

dalam menyelesaikan penjadwalan job shop, hal ini dikarenakan adanya penambahan 

pencarian lokal pada solusi yang sudah ditemukan oleh Algoritma Genetika. Meski 
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demikian Algoritma ini sedikit mempunyai sedikit penurunan performa pada kasus yang 

memiliki jumlah pekerjaan dan mesin yang besar. 
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Abstract 

Conducted emission is an unwanted interference signal that is acoustic (sound), electrical, 

or electronic that occurs in the electronic device. In the emission testing carried out, the 

Line Impedance Stabilization Network (LISN) is a tool that functions as a filter in the 

testing process. In this study, using the LISN Texbox X 50mH AC-LISN Single-Phase and 

Y EMI-10 Single Phase which aims to test emissions according to the CISPR 15 standard 

and analyze the better EMI performance between 2 LISNs in several EUT(Equipment 

Under Test). In LED lamps using LISN X at a frequency of 2.38MHz to 30MHz and LISN 

Y at a frequency of 10.2MHz-30MHz, the emission produced in the test is under the 

standard parameter Average(AV) CISPR 15. In SMPS using LISN X at a frequency of 

647kHz to 30MHz and LISN Y at a frequency of 1.79MHz-30MHz the emission produced 

in the test is carried out under the CISPR 15 Average(AV) standard parameter. On LED TV 

using LISN X at a frequency of 647kHz to 30MHz and LISN Y at a frequency of 

1.69MHz-30MHz the emissions produced in the tests carried out are emissions that are 

below the CISPR 15 Average(AV) standard parameter. LISN X can display better power or 

emission values because it can filter smaller emissions than LISN Y. 

mailto:iqbal17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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Keywords: Conducted Emission, LISN, CISPR 15, Equipment Under Test (EUT) 

 

Abstrak 

Conducted emission merupakan suatu sinyal gangguan yang tidak diinginkan yang bersifat 

akustik (suara), elektris, maupun elektronis yang terjadi pada perangkat elektronika 

tersebut. Dalam pengujian conducted emission, Line Impedance Stabilization Network 

(LISN) merupakan salah satu alat yang berfungsi sebagai filter dalam proses pengujian. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis LISN Texbox X 50mH AC-LISN Single-Phase dan 

Y EMI-10 Single Phase yang bertujuan untuk pengujian conducted emission sesuai standar 

CISPR 15 serta menganalisis kinerja EMI yang lebih baik diantara 2 buah LISN pada 

beberapa EUT (Equipment Under Test). Pada lampu LED dengan menggunakan LISN X 

pada frekuensi 2,38MHz hingga 30MHz dan LISN Y pada frekuensi 10,2MHz-30MHz 

emisi yang dihasilkan pada pengujian conducted emission yang terukur dibawah standar 

parameter Average(AV) CISPR  15. Pada SMPS dengan menggunakan LISN X pada 

frekuensi 647kHz hingga 30MHz dan LISN Y pada frekuensi 1,79MHz-30MHz emisi yang 

dihasilkan pada pengujian conducted emission yang terukur dibawah standar parameter 

Average(AV) CISPR  15. Pada TV LED dengan menggunakan LISN X pada frekuensi 

647kHz hingga 30MHz dan LISN Y pada frekuensi 1,69MHz-30MHz emisi yang 

dihasilkan pada pengujian conducted emission yang terukur dibawah standar parameter 

Average(AV) CISPR  15. LISN X dapat menampilkan nilai daya atau emisi yang lebih baik 

karena dapat memfilter emisi lebih kecil daripada LISN Y. 

Kata Kunci: Conducted Emission, LISN, CISPR 15, Equipment Under Test (EUT) 

PENDAHULUAN 

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul et al (2016) yang melakukan perancangan 

DC LISN dan melakukan pengujian terhadap LISN. Pengujian Conducted emission 

pada DC-side power inverter. Ada tiga parameter dalam validasi LISN tersebut yaitu 

isolasi, insertion loss serta impedansi, pengukuran parameter tersebut menggunakan 

signal generator, spectrum analyzer serta network analyzer. Salah satu faktor penting 
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dalam transmisi sinyal adalah impedansi, karena akan berpengaruh terhadap power 

sinyal yang ditransmisikan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh TekBox 50µH (2017) melakukan 

pengukuran Conducted emission pada lampu LED sebagai DUT menggunakan Tekbox 

50µH LISN X, Rigol Spectrum Analyzer DSA815, dan EMI software S1210. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al (2019)perangkat 

elektronik dengan frekuensi yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah EMI yang 

memiliki dua jenis yaitu Conducted emission dan Radiated Emission. Solusi dari 

mitigasi EMI tersebut adalah dengan menggunakan filter EMI. Switching Mode Power 

Supply (SMPS) merupakan sumber daya bagi hampir seluruh perangkat elektronik, 

namun SMPS ini juga sumber EMI untuk perangkat lain atau bahkan perangkat itu 

sendiri. Banyak perangkat elektronik yang beredar dipasaran namun belum memenuhi 

standar EMC. Dalam hal ini mitigasi EMI yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggunakan filter EMI eksternal pasif. Dengan filter pasif ini EMI dari SMPS dapat 

diredam tanpa memerlukan energi tambahan untuk filter itu sendiri. Penelitian ini akan 

melakukan perancangan filter EMI untuk meredam emisi Conducted emission 

menggunakan sebuah Passive EMI Filter (PEF) pada SMPS. Filter PEF yang telah 

dirancang dan diujikan dapat digunakan pada SMPS 1 dan SMPS 2 dengan noise 

Conducted emission sebelum filter sebesar 97,86 dBµV yang diredam menjadi 33 dBµV 

dan menghasilkan redaman noise Conducted emission yang sangat baik (hingga 64,86 

dBµV) dan memenuhi standar yang ditetapkan (CISPR22 Class B). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan maka penulis melakukan 

pengujian Conducted emission menggunakan dua buah LISN dan menganalisis kinerja 

yang dihasilkan diantara dua LISN. 
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Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni, berapa selisih 

pembacaan kedua LISN berdasarkan pengukuran secara Conducted emission yang 

berstandarkan CISPR 15 dan bagaimana perbandingan hasil pengujian yang memiliki 

EMI lebih baik diantara 2 buah LISN sesuai standar CISPR 15 dengan parameter 

diantaranya adalah level daya, Quasi-Peak(QP), Average(AV), frequency. 

Tujuan dari penelitian ini yakni, menguji kinerja atau karakteristik LISN melalui 

pengukuran sesuai standar CISPR 15 dan menganalisis perbandingan hasil kinerja LISN 

pada pengujian Conducted emission. 

METODE PENELITIAN 

Sebelum melakukan pengujian Conducted emission, maka mempersiapkan alat-

alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mempermudah 

saat proses pengujian. 

1. Spectrum Analyzer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur 

respon magnitude(amplitudo) sinyal terhadap domain frekuensi. Dimana 

sumbu horizontal merepresentasikan frekuensi dan sumbu vertical 

merepresentasikan amplitude sinyal. 

 

Gambar 1. 25 Spectrum Analyzer 
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2. LISN berfungsi sebagai perangkat coupling yang dapat meredam noise yang 

berasal dari sebuah perangkat elektronika. Penulis menggunakan 2 jenis LISN 

yang berbeda diantaranya adalah LISN XmH AC-LISN dan Y EMI-10. 

 

Gambar 1. 26 LISN X mH AC- LISN 

 

 

Gambar 1. 27 LISN Y EMI-10 

3. Lampu LED digunakan sebagai Equipment Under Test(EUT) yang 

dihubungkan ke LISN untuk dilakukan proses pengujian conducted emission. 
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Gambar 1. 28 Lampu LED 

4. SMPS(charger laptop) digunakan sebagai Equipment Under Test(EUT) yang 

dihubungkan ke LISN untuk dilakukan proses pengujian conducted emission. 

 

Gambar 1. 29 SMPS (charger laptop) 

5. TV LED digunakan sebagai Equipment Under Test(EUT) yang dihubungkan 

ke LISN untuk dilakukan proses pengujian conducted emission. 
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Gambar 1. 30 TV LED 

 

Dimana pengujian Conducted emission dilakukan menggunakan perangkat yaitu 

Spectrum Analyzer(SA) dan Line Impendance Stabilization Network(LISN). Dengan 

menghubungkan kabel N to BNC dari LISN (RF Out) ke Spectrum Analyzer (RF In). 

Spectrum Analyzer adalah perangkat yang digunakan untuk menggambarkan sinyal 

pada domain frekuensi. Dimana sumbu horisontal merepresentasikan frekuensi dan 

sumbu vertikal merepresentasikan Amplitudo sinyal. LISN berfungsi sebagai perangkat 

yang digunakan untuk melakukan dan memancarkan uji emisi frekuensi radio dan 

kerentanan, seperti yang ditentukan dalam berbagai standar uji kompatibilitas 

ElektroMagnetic (EMC) dan menggunakan power supply yang berfungsi untuk 

memberikan daya pada LISN. Dalam penelitian ini pengukuran noise Conducted 

emission  menggunakan Spectrum Analyzer(SA) pada frekuensi yang telah ditetapkan 

sesuai standar internasional yaitu CISPR sebesar 150kHz-30 MHz.  

Pengujian menggunakan dua buah jenis LISN yang berbeda yaitu menggunakan 

TBL08 50mH AC-LISN dan Y EMI-10 serta beberapa EUT untuk melakukan pengujian 

Conducted emission diantaranya adalah Lampu LED, SMPS dan TV. Parameter yang 

diuji dalam penelitian ini yaitu frequency, QP, AV, dan level daya emisi yang terukur. 

Berikut adalah gambar blok diagram dari pengujian Conducted Emisssion ini : 
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Gambar 1. 31 Diagram Blok Pengujian Conducted Emission 

 

Gambar 1. 32 Diagram Pengukuran Conducted Emission 

 

Dapat dilihat pada Gambar 1.8 diatas, EUT atau DUT diletakkan diatas meja dengan 

tinggi 80cm dan dekat dengan dinding dengan jarak 40cm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada pengujian Conducted emission dengan menggunakan lampu LED 3watt. 

Pengambilan data dilakukan secara bergantian dengan LISN yang berbeda. Berikut 

Gambar 2.1 adalah set-up pengujian menggunakan LISN X dan Gambar 2.2 adalah set-

up pengujian menggunakan LISN Y. 

 

Gambar 2. 1 Set-up pengujian menggunakan LED dengan LISN X 

 

Gambar 2. 2 Set-up pengujian menggunakan LED dengan LISN Y 

Setelah pengambilan data menggunakan LISN X dan LISN Y dilakukan dengan 

cara pengujian conducted emission pada lampu LED, didapatkan data perbandingan 

hasil pengujian saat menggunakan LISN X dan LISN Y. Berikut Gambar 2.3 

merupakan data perbandingan hasil pengujian. 
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Gambar 2. 3 Perbandingan data emisi lampu LED yang dihasilkan dari kedua LISN 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil pengujian Conducted Emission Lampu LED 

LISN                         Batas QP Batas AV 

Y                150kHz-1,89MHz 10,2MHz-30MHz 

X               150kHz-548kHz 2,38MHz-30MHz 

  

 

 

 Pada pengujian Conducted emission dengan menggunakan SMPS. Pengambilan 

data dilakukan secara bergantian dengan LISN yang berbeda. Berikut Gambar 2.4 
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adalah set-up pengujian menggunakan LISN X dan Gambar 2.5 adalah set-up pengujian 

menggunakan LISN Y. 

 

Gambar 2. 4 Set-up pengujian menggunakan SMPS dengan LISN X 

 

Gambar 2. 5 Set-up pengujian menggunakan SMPS dengan LISN Y 

Setelah pengambilan data menggunakan LISN X dan LISN Y dilakukan dengan 

cara pengujian conducted emission pada SMPS, didapatkan data perbandingan hasil 

pengujian saat menggunakan LISN X dan LISN Y. Berikut Gambar 2.6 merupakan data 

perbandingan hasil pengujian. 
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Gambar 2. 6 Perbandingan data emisi SMPS yang dihasilkan dari kedua LISN 

Tabel 2 

Hasil pengujian Conducted Emission SMPS 

LISN                         Batas QP Batas AV 

Y                150kHz-1MHz 1,79MHz-30MHz 

X               150kHz-548kHz 647kHz-30MHz 

  

  

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Analisis Kinerja LISN Pada Pengujian 

Conducted Emission Sesuai Standar CISPR 15 disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 

redaman yang lebih baik dapat menggunakan filter tambahan saat pengujian. Pengujian 

Conducted emission hanya menggunakan beberapa EUT diantaranya adalah Lampu 

LED, SMPS, dan TV. Dan menambahkan lebih banyak Equipment Under Test (EUT) 

saat proses pengujian Conducted emission. LISN X dapat menampilkan nilai daya atau 

emisi yang lebih baik karena dapat memfilter emisi lebih kecil daripada LISN Y. 
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Abstract 

 

Software Define Network (SDN) is a network technology in which parts of the device 

infrastructure, namely the control plane and data plane, are separated, so that routing 

policies can be carried out centrally through the controller. The controller used is 

OpenDaylight. SDN will be combined with OpenFlow which will make network operators 

easy to operate. SDN is an architecture that can design, manage and implement. SDN 

architecture is applied to Mikrotik devices to compare the quality of service (QoS) between 

SDN architecture and architecture without SDN (traditional). The results of the 

measurement of quality of service (QoS) obtained with the throughput value is 

248,53515625, then the packet loss value obtained is 0, the delay value is 0,000016558 and 

the jitter value is 0,996741045. The measured throughput ,packet loss and delay values are 

very good values according to the value category of each parameter, but the measured jitter 

are poor based on the value category of each parameter 

 

Keywords: Software Defined Networking, Throughput, Packet Loss, Jitter, Delay. 
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Abstrak 

 

Software Define Network (SDN) merupakan teknologi jaringan dimana bagian 

insfrastruktur perangkat, yakni control plane dan data plane dilakukan pemisahan, 

sehingga kebijakan routing dapat dilakukan terpusat melalui controller. Controller yang 

digunakan adalah OpenDaylight. SDN akan dikombinasikan dengan OpenFlow yang akan 

membuat operator jaringan akan mudah dalam pengoperasiannya.SDN merupakan 

arsitektur yang dapat merancang, mengelola dan mengimplementasikan. Arsitekture SDN 

diaplikasikan ke perangkat mikrotik untuk membandingkan quality of service (QoS) antara 

arsitektur SDN dan arsitektur tanpa SDN (tradisional). Hasil dari pengukuran quality of 

service (QoS) yang didapatkan dengan nilai troughput adalah 248,53515625, kemudian 

nilai packet loss yang didapat adalah 0, nilai delay adalah 0,000016558 dan nilai jitter 

adalah 0,996741045. Untuk nilai troughput, paket loss dan delay yang terukur merupakan 

nilai yang sangat baik menurut kategori nilai masing masing parameter, tetapi untuk nilai 

jitter yang terukur jelek berdasarkan kategori nilai dari tiap parameter. 

 

Keywords: Software Defined Networking, Throughput, Packet Loss, Jitter, Delay 

 

PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya zaman maka dunia teknologi juga akan berkembang 

juga tanpa terkecuali. Salah satunya adalah dunia telekomunikasi yang semakin 

kompleks pada bidang desain, manajemen dan operasional yang menyebabkan jumlah 

perangkat yang terhubung dan jumlah trafik dalam jaringan yang telah meningkat 

dengan secara pesat, Jaringan yang digunakan saat ini memiliki mekanisme control 

pendistribusian yang sangat rumit, dimana setiap protokol dan algoritma routing perlu 

dieksekusi pada masing-masing node, solusi dari permasalahan ini adalah arsitekur 

Software Define Network teknologi jaringan dimana bagian insfrastruktur perangkat, 

yakni control plane dan data plane dilakukan pemisahan, sehingga kebijakan routing 

dapat dilakukan terpusat melalui controller. 
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Dengan kondisi seperti diatas maka penelitian ini akan Arsitektur SDN akan 

dirancang dengan menggunakan router mikrotik dan akan dibandingkan dengan 

arsitektur yang tidak menggunakan SDN. Terdapat beberapa variable yang akan diuji 

pada penelitian kali ini seperti throughput, latency, jitter, dan packet loss. Data yang 

didapatkan akan diolah dan di analisis sehingga dapat diketahui sejauh mana arsitektur 

SDN berpengaruh dalam sebuah jaringan nyata dan bagaimana perbandingannya 

dengan arsitektur yang tidak menggunakan arsitektur SDN  

 Berdasarkan penelitian terkait penulis merancang arsitekture sdn yang bertujuan 

untuk membandingkan arsitekture sdn dengan arsitektur tradisional, dan meningkatkan 

qos pada jaringan politeknik Caltex riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

mininet sebagai langakah awal sebagai simulasi sebelum mengaplikasikan arsitektur 

secara nyata. Manfaat dari rancangan alat ini diharapkan dapat meningkatkan qos pada 

jaringan politeknik Caltex riau serta dapat memudahkan administrator jaringan untuk 

mengontrol jaringan. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian terkait penulis ingin menggunakan arsitektur SDN yang 

bertujuan untuk melihat QoS pada arsitektur ini. Penelitian ini menggunakan simulator 

Mininet dengan menggunakan protocol opendaylight serta aplikasi untuk memonitoring 

jumlah paket dan kualitas dari data yang dikirim. 

Penelitian ini menggunakan mininet dan controller opendaylight sebagai aplikasi 

utama. Dimana simulator mininet nanti akan dihubungkan dengan controller 

opendaylight.  Kemudian bkti terhubungnya mininet dan opendaylight adalah dengan 

munculnya topologi yang telah dibuat di mininet pada tampilan dlux opendaylight. 

 Berikut ini adalah gambaran topologi yang akan digunakan pada topologi SDN 
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Gambar 1. Gambar topologi  SDN 

Dari gambar 1. dapat dilihat gambar topologi yang akan digunakan pada 

penelitian kali ini. Terlihat bahwa controller akan bertindak sebagai pengatur jalannya 

data yang dikirim dari host ke host. Dan juga controller akan bisa digunakan untuk 

memonitoring apabila terdapat kendala antar host tidak bisa mengirim data maka 

controller dapat mengetahui dan memperbaikinya. Hal ini tentunya berbeda dengan 

arsitektur tradisional yang dimana terjadi kerusakan pada host maka harus di cek satu 

persatu untuk mengetahui dimana letak dari kerusakan tersebut 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari host ke host. Dengan bentuk 

topologi seperti pada gambar 2.  

 

Gambar 2. Topologi SDN 

Maka opendaylight disini akan digunakan sebagai controller untuk memantau 

tiap host dan proses pengiriman data. Topologi pada gambar 2 akan di konfigurasi 
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melalui mininet dengan ip yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut tampilan 

konfigurasi pada mininet. 

 

Gambar 2. Konfigurasi topologi pada mininet 

Konfigurasi ini merupakan perintah untuk menambahkan jumlah host, switch 

dan juga Link atau kabel pada mininet. Dan jumlah dari host, switch dan link dapat 

disesuaikan dengan cara menambahkan pada konfigurasi. Perintah untuk menampilkan 

konfigurasi tersebut adalah “sudo nano coba.py” dimana coba.py merupakan nama file 

dari topologi tersebut. Konfigurasi tersebut nantinya akan menghasilkan bentuk topologi 

seperti gambar 2 dan kemudian akan ditampilkan pada dlux opendaylight dengan cara 

menghubungkan dengan controller opendaylight dengan perintah berikut 

 

 

Gambar 3. Perintah untuk menghubungkan mininet dengan opendaylight 
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Setelah mengetikkan perintah tersebut maka mininet akan otomatis terhubung 

dengan opendaylight dan tampilan pada terminal pun akan langsung masuk ke mininet. 

Jika sudah mengetikkan perintah tersebut maka seharusnya topologi yang sebelumnya 

sudah dibuat akan terlihat pada dlux opendaylight. Tetapi jika topologi belum muncul 

pada dlux opendaylight dapat dilakukan pingall untuk menampilkan topologi.  

Berikut adalah Gambar yang merupakan tampilan pada saat pengambilan data 

dengan cara melakukan ping.  

 

Gambar 4. Proses ping host dan masuk ke terminal xterm 

 

Gambar 5. Proses ping host 2 dan proses masuk ke wireshark 
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Gambar 6. Tampilan pada wireshark 

 

Gambar 7. Capture statistic wireshark 

 Pada saat proses pengambilan data menggunakan ubuntu dimana didalamnya 

menggunakan terminal sebagai pusat untuk melakukan setiap konfigurasi pada 

pengujian ini. Terminal ini nantinya akan digunakan untuk menginstall opendaylight 

yang merupakan sebagai controller, kemudian mininet untuk sebagai emulator untuk 

membuat topologi dan menampilkannya pada controller opendaylight, kemudian 

wireshark digunakan untuk menampilkan dan memonitoring serta menganalisis proses 

dari mulai pengiriman data hingga untuk menghasilkan data. Dari data yang ditampilkan 

oleh wireshark nanti akan dapat dihitung dan mencari data yang diperlukan mlai dari 

troughput, packet loss, delay dan jitter. 

a. troughput 
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Throughput yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur dalam bps (bit per 

second). Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati 

pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 

Kategori Throughput diperlihatkan pada table berikut: 

 

 

 

Tabel 1. Kategori Throughput 

Kategori 

Throughput 

Throughput 

(bps) 
Indeks 

Sangat Bagus 100 4 

Bagus 75 3 

Sedang 50 2 

Jelek < 25 1 

Dan rumus untuk mencari nilai troughput adalah 

Troughput= jumlah data yang dikirim /waktu pengirim 

    = 1527/6.144 = 248,53515625 

Dari data yang didapat jika meliat dari kategori nilai troughput maka data yang 

dihasilkan masuk ke dalam kategori sangat bagus karena mamiliki nilai throughput 

diatas 100 bps.     

b. Packet loss 
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Packet Loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang 

menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan 

congestion pada jaringan. Indeks dan kategori packet loss ditunjukkan pada table 

berikut. 

Tabel 2. Kategori Packet loss 

Kategori 

Degredasi 
Packet Loss (%) Indeks 

Sangat Bagus 0 4 

Bagus 3 3 

Sedang 15 2 

Jelek 25 1 

Dan rumus untuk mencari packet loss adalah 

paket loss = ((paket data dikirim -paket data diterima)x100) /paket data dikirim 

                 = ((16-16)x100)/16 = 0% 

Dari data yang didapat jika melihat dari kategori nilai packet loss maka data yang 

dihasilkan masuk ke dalam kategori sangat bagus karena mamiliki nilai packet los yaitu 

0 %. 

c. Delay  

Delay (Latency) merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari 

asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congesti atau juga waktu 

proses yang lama. Indeks dan kategori delay diperlihatkan pada table berikut 

Tabel 3. Kategori Latensi 

Kategori Latensi Besar Delay (ms) Indeks 

Sangat Bagus < 150 ms 4 
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Bagus 150 ms s/d 300 ms 3 

Sedang 300 ms s/d 450 ms 2 

Jelek > 450 ms 1 

Dan rumus untuk mencari delay adalah 

Delay = waktu kedua-waktu pertama 

              = 0.000016558- 0.000000000  = 0,000016558 s 

Dari data yang didapat jika melihat dari kategori nilai delay maka data yang dihasilkan 

masuk ke dalam kategori sangat bagus karena mamiliki nilai delay yaitu dibawah 150 

ms. 

d. Jitter  

Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan 

data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket diakhir perjalanan jitter. 

Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latency, yang 

menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Kategori jitter 

akan ditampilkan pada table berikut 

Tabel 4. Kategori Jitter 

Kategori Jitter Jitter(ms) Indeks 

Sangat Bagus 0 ms 4 

Bagus 0 ms s/d 75 ms 3 

Sedang 75 ms s/d 125 ms 2 

Jelek 125 ms s/d 225 ms 1 

Dan rumus untuk mencari jitter adalah 

Jitter = delay2 - delay 1 

         = 0,996757603-0,000016558 = 0,996741045 s 
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Dari data yang didapat jika melihat dari kategori nilai jitter maka data yang dihasilkan 

masuk ke dalam kategori jelek karena mamiliki nilai jitter yaitu  datas 125 ms. 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Performansi Software Defined Networking 

menggunakan openflow pada jaringan politeknik Caltex riau dapat disimpulkan bahwa: 

Software defined networking merupakan arsitektur baru yang sangat baik untuk 

diterapkan karena memiliki nilai Throughput , packet loss dan delay yang sangat bagus 

dan dapat digunakan untuk menggantikan arsitektur tradisional. Untuk Jitter dari 

Software defined networking termasuk kedalam kategori jelek karena jumlah delay 

yang semakin bertambah untuk tiap paket yang dikirim.  

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengaplikasikannya pada 

jaringan yang nyata, kemudian memperhatikan kecepatan jaringan pada saat melakukan 

pengujian dan pengiriman data untuk meningkatkan nilai QoS dari arsitektur ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Anam, K., & Adrian, R. (2017). Analisis Performa Jaringan Software Defined 

Network Berdasarkan Penggunaan Cost Pada Protokol Ruting Open Shortest Path First. 

Citee, 1–8.  

2. Faruqi, N. A., Nurwadi, L., Ismail, N., & Maryanto, D. (2017). Simulasi Kinerja 

Berbagai Topologi Jaringan Berbasis Software-Defined Network ( SDN ). Senter, 3, 

232–239. 

3. Hidayat, M. H., & Rosyid, N. R. (2017). Analisis Kinerja dan Karakteristik Arsitektur 

Software-Defined Network Berbasis OpenDaylight Controller. Citee, 2085–6350, 194–

200. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1460 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

4. Kartadie, R., Utami, E., & Pramono, E. (2014). Prototipe Infrastruktur Software-

Defined Network Dengan Protokol OpenFlow Menggunakan UBUNTU Sebagai 

Kontroler. Dasi, 15(1). http://ojs.amikom.ac.id/index.php/dasi/article/view/179 

5. Rowshanrad, S., Abdi, V., & Keshtgari, M. (2016). Performance evaluation of sdn 

controllers: Floodlight and OpenDaylight. IIUM Engineering Journal, 17(2), 47–57. 

https://doi.org/10.31436/iiumej.v17i2.615 

6. Tutorials, SDN Onboarding: Open vSwitch CLIs, Opendaylight. Available at: 

https://www.slideshare.net/TelematikaOpenSession/sdn-onboarding-open-vswitch-clis-

opendaylight. 



 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1461 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

PERANCANGAN JARINGAN FEMTOCELL PADA JARINGAN LTE 

MENGGUNAKAN MODEL PROPAGASI COST 231 MULTIWALL 

 

Kevin Sean Farrel Manurung1), Yuli Triyani, S.S.T.,M.Eng2) 

 

1Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265 

2Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265 

E-mail: kevin17tet@mahasiswa.pcr.ac.id 

 

Abstract 

Caltex Riau Polytechnic Building has 3 floors which are always crowded with students, 

lecturers and staff every day. The network connection inside the building is not as good as the 

network connection outside the building because the signal from the BTS is attenuated by the 

thick walls of the building, causing the signal strength inside the building to be weak. The 

solution to overcome the problems that occur is to design an indoor Femtocell network on the 

LTE network in the building. Caltex Riau Polytechnic which can improve signal quality and 

expand coverage. This design applies the COST 231 Multiwall propagation model which will be 

simulated using RPS Software. Before designing the femtocell network, calculations are carried 

out based on Coverage and Capacity to get the required number of FAPs per floor. The 

simulation results get the average value of RSRP on each floor of the Main Building is -35.05 

dBm, -35.86 dBm, -36.78 dBm and the average value of RSRP on each floor of the 

Multipurpose Building is -45.16 dBm, -51.16 dBm, -42.61 dBm. And the simulation results get 

the average SINR value on each floor of the Main Building is 11.46 dB, 12.94  dB, 16.54 dB 

and the average SINR value on each floor of the Multipurpose Building is 16.74 dB, 16.74 dB, 

0 dB (because only 1 FAP is placed) The results obtained from the design have met the standard 

parameters used by the Tri operator. 

Keywords: Femtocell,COST 231 Multiwall,Indoor Celular,RSRP,SINR 

Abstrak 

Gedung Politeknik Caltex Riau memiliki 3 lantai yang setiap harinya selalu ramai baik oleh 

mahasiswa, dosen maupun staff. Koneksi jaringan di dalam gedung tidak sebaik koneksi 

jaringan diluar gedung karena sinyal dari BTS mengalami redaman oleh dinding bangunan yang 

tebal sehingga menyebabkan kekuatan sinyal di dalam gedung menjadi lemah.Solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan perancangan jaringan indoor 

mailto:kevin17tet@mahasiswa.pcr.ac.id


 

9th Applied Business and Engineering 

Conference 

 

 

1462 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Femtocell pada jaringan LTE di gedung Politeknik Caltex Riau yang dapat meningkatkan 

kualitas sinyal dan memperluas coverage. Perancangan ini menerapkan model propagasi COST 

231 Multiwall yang akan di simulasi kan menggunakan Software RPS Sebelum melakukan 

perancangan jaringan femtocell dilakukan perhitungan berdasarkan Coverage dan Capacity 

untuk mendapatkan jumlah FAP yang dibutuhkan per lantainya. Hasil simulasi di dapatkan nilai 

rata-rata RSRP di tiap lantai Gedung Utama ialah -35.05 dBm, -35.86 dBm, -36.78 dBm dan 

nilai rata-rata RSRP di tiap lantai Gedung Serbaguna -45.16 dBm, -51.16 dBm, -42.61 dBm. 

Dan Hasil simulasi di dapatkan nilai rata-rata SINR di tiap lantai Gedung Utama ialah 11.46 dB, 

12.94 dB, 16.54 dB dan nilai rata-rata SINR di tiap lantai Gedung Serbaguna 16.74 dB ,16.74 

dB, 0 dB (karena hanya diletakkan 1 FAP).Hasil yang diperoleh dari perancangan telah 

memenuhi standar parameter yang digunakan oleh operator Tri. 

 

Kata Kunci: Femtocell,COST 231 Multiwall,Indoor Celular,RSRP,SINR 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat 

jelas sangat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas baik di dalam gedung (indoor) maupun 

di luar gedung (outdoor). Keunggulan LTE dibandingkan teknologi sebelumnya ialah kecepatan akses 

data dan kapasitas layanan yang lebih besar. 

Saat menggunakan layanan komunikasi seluler LTE di dalam ruangan, sering pengguna 

dihadapkan dengan kendala seperti berkurangnya hingga hilangnya sinyal ketika menggunakan 

layanan komunikasi yang disediakan provider. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pengguna 

dihadapkan dengan adanya sekat berupa dinding, material bangunan, peralatan/furniture yang ada di 

dalam ruangan, medium perambatan sinyal, lokasi dan juga tingginya antena pemancar serta jarak 

yang membatasi antara pemancar dan penerima. Penyedia layanan komunikasi harus melakukan 

peningkatan terhadap kemampuan jaringan salah satu dengan melakukan pembangunan jaringan pada 

area dalam gedung dengan menggunakan femtocell untuk jaringan LTE. Teknologi Femtocell pada 

jaringan LTE dapat meningkatkan jangkauan sinyal di dalam ruangan karena penempatan stasiun 

pemancar Femtocell yang berada di dalam ruangan. Dengan berkurangnya jarak antara stasiun 

pemancar, dalam hal ini yaitu FAP (Femtocell Access Point) dengan UE (User Equipment) maka 

kualitas sinyal di dalam ruangan akan membaik (Xaverius 2012). 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan Jaringan Indoor 4G LTE 1800 MHz 

Gedung Elektronika Politeknik Negeri Balikpapan Menggunakan Radiowave Propagation Simulator 

5.4”. Penelitian ini membahas Perancangan Jaringan 4G LTE pada Gedung Elektronika Politeknik 

Negeri Balikpapan disimulasikan memakai RPS 5.4 dengan pengambilan data berupa jenis antena, 

jenis material bangunan. Perancangan ini menggunakan menggunakan metode propagasi COST 231 

Multi Wall Indoor diperoleh Dari hasil simulasi menggunakan 3 FAP untuk setiap lantainya dengan 

penempatan pada sisi tengah gedung Elektronika terlihat untuk nilai masing-masing parameter RSRP 

dan SIR berada pada rentang nilai cukup sampai sangat baik sehingga dapat diterapkan dalam 

impelmentasi di lapangan. (Ulfah & Tadung, 2019). Penelitian selanjutnya dengan judul “Analisis 

Kuat Sinyal dan Kualitas Panggilan Jaringan GSM Indoor dengan G-Net Track Pro dan TEMS 

Investigation”. Pada E-Journal Spektrum. Vol. 3, No. 1 membahas adanya kualitas pengukuran 

parameter kuat sinyal dan parameter kualitas panggilan yakni RSL dan RxQual, CSS, dan DCR antara 

software TEMS Investigation dengan G-Net Track Pro berdasarkan metode walk test pada jaringan 
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GSM indoor. (Bagus et al., 2016) 

Gedung Utama dan Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau merupakan gedung perkuliahan 

dan selain itu juga merupakan pusat kegiatan untuk seluruh program studi. Dengan banyaknya user 

yang berada pada kedua gedung ini setiap harinya dibutuhkan suatu perancangan jaringan Femtocell 

Untuk memenuhi layanan 4G di Gedung Utama dan Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau 

berdasarkan Coverage Planning dan Capacity Planning. Perancangan ini menerapkan model 

propagasi COST 231 Multiwall Indoor, model ini digunakan karena memperhitungkan material-

material yang dilewati sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar. Hal yang mendasari penulis 

ingin membuat perancangan jaringan indoor femtocell ini karena dari hasil walktest yang telah 

dilakukan dengan menggunakan TEMS Investigation pada Gedung Utama dan Gedung Serbaguna 

Politeknik Caltex Riau di dapatkan hasil RSRP yang terburuk sebesar -106,81 dBm pada Gedung 

Utama dan -107,81 dBm pada Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau. Nilai yang didapat tersebut 

masih berada dibawah standar sehingga memang dibutuhkan perancangan jaringan pada bangunan 

tersebut. 

Dalam mensimulasikannya penulis menggunakan Radiowave Propagation Simulator (RPS). 

RPS adalah program aplikasi desktop yang berfungsi untuk analisis propagasi gelombang radio atau 

prediksi Coverage sinyal telekomunikasi 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara perhitungan berdasarkan capacity dan coverage planning dan juga dapat 

merancang simuasi jaringan LTE menggunakan software RPS? 

2. Bagaimana kualitas sinyal di gedung utama dan gedung serbaguna Politeknik Caltex Riau 

setelah dilakukan simulasi menggunakan software RPS? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menentukan jumlah kebutuhan FAP pada gedung utama dan gedung serbaguna 

Politeknik Caltex Riau. 

2. Mengetahui performansi jaringan indoor LTE setelah dilakukan simulasi berdasarkan jumlah 

FAP yang dipasang. 

METODE PENELITIAN 
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Walk Test dilakukan untuk mengetahui kualitas jaringan terlebih dahulu di Gedung Utama dan 

Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau sesuai standar parametr operator Tri menggunakan 

software TEMS Investigation. Parameter yang digunakan dalam melakukan Walk Test ialah RSRP 

dan SINR. Standar parameter operator Tri ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Parameter RSRP Tri (Kominfo, 2021) 

Range (-dBm) Kategori Warna 

-10 to -80 Excellent                               

-80 to -90 Good  

-90 to -100 Fair  

-100 to -110 Poor  

-110 to -140 Bad  

 

Tabel 2. Parameter SINR Tri (Kominfo, 2021) 

Range(dB) Kategori 

>12 Excellent 

8 to 12 Excellent 

6 to 8 Good 

0 to 6 Fair 

<0 Bad 

 

Gambar 1 adalah gambar flowchart dari perancangan ini : 
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Mulai
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Walk Test

Analisa Hasil Walk Test

Melakukan Coverage Planning dan 

Capacity Planning, dengan acuan 

Access Point paling sedikit yang akan 

digunakan untuk simulasi

Hasil Simulasi sesuai Standar 

Operator 

Rekomendasi jumlah dan posisi FAP

Analisa Hasil Simulasi 

Selesai 

Tidak Ya

 

Gambar 1. Flowchart perancangan jaringan femtocell 

 Gambar 1 diatas merupakan flowchart yang menjelaskan proses perancangan femtocell 

Gedung Utama dan Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau. Setelah melakukan Walk Test di kedua 

gedung dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data seperti luas gedung, jumlah user di dalam 

gedung dan denah gedung.  

Selanjutnya melakukan perhitungan berdasarkan coverage planning dan capacity planning 

untuk mencari kebutuhan FAP untuk Gedung Utama dan Gedung Serbaguna. Setelah didapat jumlah 

FAP yang dibutuhkan, kemudian memilih posisi FAP yang meningkatkan kualitas jaringan yang 

paling baik di Gedung Utama dan Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau. 

Tabel 1. Perhitungan Capacity Planning 

 

Gedun

g 

Utama 

 

∑ 

Use

r 

Network 

Throughput 

(MAC) 

Single Site 

Throughput 

(MAC) 

Jumlah FAP Estia

si 

Juml

ah 

FAP Uplink 

(Kbps) 

Downlink 

(Kbps) 

Uplink 

(Kbps) 

Downlin

k 

(Kbps) 

Uplink Downlink 

Lantai 870 32615.147 247155.99 40435.17 33695.97 0.80660332 7.3348816 7 
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Gedun

g 

Serbag

una 

 

∑ 

User 

Network Throughput 

(MAC) 

Single Site 
Throughput 

(MAC) 

Jumlah FAP Estim

asi 

Jumla

h 

FAP 
Uplink 

(Kbps) 

Downlink 

(Kbps) 

Uplink 

(Kbps) 

Downli

nk 

(Kbps) 

Uplink Downlink 

Lantai 

1 

250 9372.16875 71021.8382 40435.176 33695.96 0.23178253 2.107725 2 

Lantai 

2 

250 9372.16875 71021.8382 40435.176 33695.96 0.23178253 2.107725 2 

Lantai 

3 

10 374.88675 2840.87353 40435.176 33695.96 0.00927132 0.084309 1 

 

Tabel 2. Perhitungan Coverage Planning 

 Tx    

BS TX power  33  dBm  A  

BS Antena Gain  3  dB  B  

Loss Saluran  3.97  dBi  C  

EIRP  32.03  dBm  D = A+B-C 

 Rx    

UE Noise Figure  3  dB  E 

Thermal Noise  -102.2  dBm  F = 10log (k.T.BW) + 30 

1 

Lantai 

2 

600 22493.205 170452.41 40435.17 33695.97 0.55627815 5.05853909 5 

Lantai 

3 

600 22493.205 170452.41 40435.17 33695.97 0.55627815 5.05853909 5 
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Receive Noise Floor  -99.2  dBm  G = E + F 

SINR  -5  dB  H 

Receiver Sensitivity  -104,2  dBm  I = G + H 

Load Factor  65%    J 

Interference margin  4.55  dB  K = 10log ( 1 1−J ) 

Rx Antena Gain  0  dB  L 

Body Loss  3  dB  M 

Log normal fading margin  4   dB  N 

MAPL  124.68  dB  O = D-I-K+L-M-N 

 

Tabel 3. Estimasi Jumlah FAP berdasarkan Coverage Planning 

Lantai Gedung Estimasi Jumlah FAP 

Lantai 1 Gedung Utama 4 Femtocell Access Point 

Lantai 2 Gedung Utama 4 Femtocell Access Point 

Lantai 3 Gedung Utama 3 Femtocell Access Point 

Lantai 1 Gedung Serbaguna 2 Femtocell Access Point 

Lantai 2 Gedung Serbaguna 2 Femtocell Access Point 

Lantai 3 Gedung Serbaguna 1 Femtocell Access Point 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian kualitas jaringan yang dilakukan dengan Walk Test di Gedung Utama dan 

Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau seperti pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Hasil  Walk Test 

Lantai Rata-Rata 

RSRP(dBm) 

Status 

1 Gedung Utama -106.56 Memerlukan 

FAP 
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2 Gedung Utama -106.81 Memerlukan 

FAP 

3 Gedung Utama -106.75 Memerlukan 

FAP 

1 Gedung Serbaguna -107.81 Memerlukan 

FAP 

2 Gedung Serbaguna -102.13 Memerlukan 

FAP 

3 Gedung Serbaguna -102.25 Memerlukan 

FAP 

   

 Dari hasil Walk Test yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa kedua gedung 

membutuhkan FAP untuk memperbaiki kualitas jaringan didalam kedua gedung tersebut. Setelah 

melakukan perhitungan berdasarkan coverage palnning dan capacity planning didapatlah kebutuhan 

FAP untuk Gedung Utama di lantai 1 dan lantai 2 sebanyak 4 FAP dan 3 FAP untuk lantai 3. 

Kebutuhan FAP untuk Gedung Serbaguna di lantai 1 dan lantai 2 sebanyak 2 FAP, untuk lantai 3 

Gedung Serbaguna hanya membutuhkan 1 FAP saja. Selanjutnya melakukan simulasi pada software 

Radiowave Propagation Simulator dengan menempatkan FAP dengan posisi yang akan menghasilkan 

kualitas jaringan terbaik. Hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut: 
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Gambar 2. Hasil Perancangan Femtocell Gedung Serbaguna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil simulasi Perancangan Femtocell Gedung Utama 

Tabel 5. Hasil Simulasi Perancangan Femtocell 

Lantai Rata-Rata 

RSRP(dBm) 

Rata-Rata 

SINR(dB) 

Status 

1 Gedung Utama -35.05 11.46 Excellent 

2 Gedung Utama -35.86 12.94 Excellent 

3 Gedung Utama -36.78 16.54 Excellent 

1 Gedung Serbaguna -45,16 16,74 Excellent 

2 Gedung Serbaguna -51,16 16,74 Excellent 

3 Gedung Serbaguna -42,61 - Excellent 

    

 

Data dari Gambar 2 tersebut didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan coverage planning 

sebelumnya, dimana jumlah FAP yang telah ditentukan adalah 4 FAP pada lantai 1 dan 2, Dan 3 FAP 

untuk lantai 3 Gedung Utama Politeknik Caltex Riau. Dalam perancangan Gedung Utama pada lantai 

1 dan 2 FAP diletakkan di tengah lorong rektorat, amphi dalam, didepan R.127 dan di tengah lorong 
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mekatronika. Untuk lantai 3 di letakkan didepan R.301, didepan toilet dan didepan lorong komputer. 

Pemilihan tempat peletakan FAP dikarenakan FAP dekat dengan user yang berada di dalam ruangan 

dan menghasikan nilai RSRP dan SINR dengan kategori sangat baik.  

Data dari Gambar 3 didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan coverage planning 

sebelumnya, dimana jumlah FAP yang telah ditentukan adalah 2 FAP pada lantai 1 dan lantai 2. 

Untuk lantai 3  Gedung Serbaguna Politeknik Caltex Riau membutuhkan 1 FAP. Dalam perancangan 

Gedung Serbaguna pada lantai 1 dan 2 FAP diletakkan di tengah lorong akuntansi dan di tengah 

lorong mekatronika. Untuk lantai 3 FAP di letakkan di depan auditorium GSG. Pemilihan tempat 

peletakan FAP dikarenakan FAP dekat dengan user yang berada di dalam ruangan dan menghasikan 

nilai RSRP dan SINR dengan kategori sangat baik. 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Perancangan Jaringan Femtocell pada Jaringan LTE 

Menggunakan Model Propagasi COST 231 Multiwall dapat disimpulkan bahwa perancangan berhasil 

dimana hasil yang  didapatkan sesuai dengan standar operator. Hasil simulasi perancangan yang 

didapat dengan rata-rata RSRP di setiap lantainya pada gedung utama -35.05 dBm, -35.86 dBm, -

36.78 dBm dan nilai rata-rata RSRP untuk gedung serbaguna di setiap lantainya ialah -45.16 dBm, -

51.16 dBm dan -42.61 dBm. Selanjutnya hasil simulasi perancangan yang didapat dengan nilai rata-

rata SINR di setiap lantainya pada Gedung Utama 11.46 dB, 12.94 dB dan 16.54 dB dan nilai rata-rata 

SINR untuk Gedung Serbaguna di tiap lantainya 16,74 dB,16,74 dB,untuk lantai 3 tidak memiliki 

nilai SINR karena hanya diletakkan 1 FAP saja sehingga tidak ada terjadi interferensi antar FAP. 

Perancangan yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah dengan 

penambahan material yang lebih bervariasi pada software RPS sehingga mendapatkan hasil 

perancangan yang lebih maksimal.  
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Abstrak 

 

Turbin Sekrup Archimedes (The Archimedes screw turbine) dapat menjadi perangkat yang populer untuk 

menghasilkan listrik dari tenaga hidrolik di tempat dengan head yang sangat rendah atau hampir tanpa head. 

Saat ini, banyak peneliti tertarik pada pengembangan AST karena dianggap sebagai teknologi baru. Pada artikel 

ini, kinerja AST diselidiki secara numerik menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) untuk menilai 

kecepatan rotasi sekrup yang berbeda, laju aliran volume, dan sudut kemiringan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisa pengaruh sudut poros turbin dengan data simulasi Computational Fluid Dynamic (CFD) 

menggunakan software Ansys Academic Student 2021 R1. Model numerik divalidasi menggunakan data 

eksperimen, menunjukkan bahwa hasil yang dihitung menggunakan 2 juta sel mesh menghasilkan kesalahan 

relatif 0,69% untuk laju aliran volume 0,003 m3/s, dan kemiringan sudut (22 dan 35ᵒ). Simulasi digunakan untuk 

menilai bagaimana torsi mekanik dan efisiensi berubah dengan laju aliran volume dan sudut kemiringan. 

Berdasarkan hasil, CFD adalah alat yang andal untuk studi perilaku AST, memprediksi kinerjanya, dan 

memvisualisasikan bidang tekanan dan kecepatan. Hasil simulasi menunjukkan effisiensi optimum pada 

kemiringan sudut turbin 35o pada jarak pitc 200 mm adalah sebesar 50%. 

 

Kata Kunci: Turbin screw Archimedes, sudut poros 
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Pendahuluan 

Meningkatnya emisi CO dan CO2 akibat bahan bakar fosil telah menyebabkan banyak 

masalah seperti pemanasan global, penipisan ozon, dan hujan asam. Penerapan energi 

terbarukan dapat menurunkan masalah ini secara signifikan. Ada berbagai jenis energi 

terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, angin, panas bumi. Energi tenaga air tersedia dan 

dapat dengan mudah diakses untuk memasok kebutuhan energi manusia (Shahverdi dkk., 

2019). 

Secara umum pembangkit listrik tenaga air dapat dibedakan berdasarkan tinggi 

elevasinya (head) dan laju debit air. Jenis aliran inilah yang membedakan antara jenis turbin 

reaksi dan turbin impuls (Nurdin, 2018). Adapun jenis turbin reaksi seperti disajikan pada 

gambar 1   

 

Gambar 1 jenis-jenis pembangkit listrik tenaga air (Nurdin, 2018) 

Dimasa lampau sekrup Archimedes (Archimedes Screw) digunakan untuk memompa 

air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi atau memindahkan bahan cair 

atau padat secara horizontal atau pada bidang miring. Saat ini, sekrup Archimedes 

membalikkan prinsip penggunaan pompa dan memanfaatkan dengan mengalirkan air yang 

tersedia untuk menghasilkan energi pada head yang sangat rendah (Rohmer dkk., 2016). 

Baru-baru ini, turbin screw Archimedes telah dikembangkan untuk beroperasi sebagai 

pembangkit listrik tenaga air kecil, turbin jenis ini memiliki keandalan yaitu bisa beroperasi 

dengan head rendah (kurang dari 5 m) dan biaya desain dan pengoperasian yang kecil 

(Suliaman dkk., 2020). Hal ini tentunya sangat berpotensi untuk memanfaatkan tenaga air 

skala kecil untuk dimanfaatkan  sebagai sumber energi listrik seperti sungai kecil dengan 

aliran yang kecil (Rohmer dkk., 2016). 

Dalam sistem pembangkit listrik tenaga air, bilah turbin menjadi hal yang terpenting 

karena komponen ini langsung bersinggungan dengan air. Pembagian turbin jenis screw 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu tipe closed compact installation  dan jenis steel 

strough. Jenis closed compact installation adalah jenis turbin dimana seluruh instalasi 
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tertutup sedangkan Turbin screw tipe steel trough memiliki perbedaan yaitu seluruh bagian 

sudu dan bilah sudunya terbuka. Gambar 2 menunjukkan kedua jenis turbin tersebut 

 

Gambar 2. Turbin Screw (a) Tipe Steel Strough dan (b) Tipe Closed Compact Installation 

 

Computational Fluid Dynamics  (CFD) adalah metode perhitungan  dengan sebuah  

kontrol  dimensi,  luas  dan  volume  dengan  memanfaatkan  bantuan komputasi  komputer  

untuk  melakukan  perhitungan  pada  tiap-tiap  elemen pembaginya.  Prinsipnya  adalah  

suatu  ruang  yang  berisi  fluida  yang  akan dilakukan  penghitungan  dibagi-bagi  menjadi  

beberapa  bagian,  hal  ini  sering disebut  dengan  sel  dan  prosesnya  dinamakan  meshing.  

Bagian-bagian  yang terbagi  tersebut  merupakan  sebuah  kontrol  penghitungan  yang  akan  

dilakukan oleh  aplikasi.  Kontrol-kontrol  penghitungan  ini  beserta  kontrol-kontrol 

penghitungan  lainnya  merupakan  pembagian  ruang  yang  disebut  tadi  atau meshing.  

Nantinya,  pada  setiap  titik  kontrol  penghitungan  akan  dilakukan penghitungan oleh 

aplikasi dengan batasan domain dan  boundary condition yang telah ditentukan (Logan, 

2017).  

Secara  umum  proses  penghitungan  CFD  terdiri  atas  3  bagian  utama yaitu 

Preposessor, Processor dan Post processor. Pada Sub-Program Pre-processor (CAD 

(Membangun Geometri), Membangun Mesh, Input Data Sifat Fluida Kerja (massa jenis, 

viskositas, konduktivitas) dan Input Kondisi Batasan Aliran. Sedangkan Sub-Program 

Processor (Solver) dengan Persamaan Dasar Aliran Fluida Massa (Kontinuitas) terdiri dari 

Momentum dan Energi. Model Fisika yang dihitung adalah Turbulensi, Reaksi (Pembakaran) 

dan Radiasi. Pada Sub-Program Post-Processor menyajikan hasil berupa pola Aliran (vektor 

dan kontur kecepatan, streamline, pathline, dll.) dan Distribusi Tekanan dan Distribusi 

Temperatur (untuk kasus non-isotermal)  

Beberapa variable seperti sudut kemiringan turbin, dan jumlah sudu, tingkat rendaman 

dan pitch ratio pada turbin screw Archimedes telah diteliti oleh sejumlah peneliti. Beberapa 

parameter tadi mempengaruhi kinerja turbin screw archimedes. Performa yang terbaik 

diperoleh pada sudut blade 280 dengan sudut kemiringan sebesar 400 yang menghasilkan daya 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1476 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

sebesar 10,8 watt dan torsi sebesar 0,33 Nm.  Efisiensi turbin yang dihasilkan dengan sudut 

blade 280 hanya sebesar 11,6% (Saputra, 2019).  

Penurunan sudut kemiringan poros turbin mempengaruhi kinerja eksperimental dari 

turbin sekrup mikrohidro ultra-rendah. Turbin ulir dengan diameter luar 142 mm dan laju 

aliran air 1,2 l/ s dengan head 0.25 m, dapat menghasilkan daya maksimum 1,4 watt dengan 

efisiensi 49% pada sudut kemiringan 22o (Erinofiardi dkk., 2017). Sudut kemiringan poros 

turbin sangat mempengaruhi daya keluaran, torsi dan efisiensi. Dengan sudut kemiringan 45o 

pada debit aliran air 0,1-1,1 m3/detik hanya mampu menghasilkan 12 watt dengan tegangan 

rata-rata 9,3 V AC (Arto dkk, 2020). Pengaruh sudut kemiringan terhadap daya yang 

dihasilkan dan efisiensi juga telah diteliti oleh (Abdulkadir, 2017). Hasil yang hampir mirip 

diperoleh Juliana dkk., (2018). Dimana sudut optimum diperoleh 400 yang menghasilkan 

daya keluaran 10,92 watt dengan torsi maksimum 0.60 Nm yang menghasilkan efisiensi 

sebesar 14 %. 

 

Gambar 3. Prinsip umum dari turbin sekrup Archimedes (Rohmer et al., 2016). 

 

Untuk mendapatkan besar sudut kemiringan turbin bisa digunakan dengan beberapa 

persamaan dan simulasi software CFD. Dengan pendekatan persamaan helix, besar sudut 

kemiringan poros turbin diperoleh sebesar 32° (Harja dkk., 2014). Rendaman yang terlalu 

tinggi pada turbin menurunkan performa turbin, selain itu efisiensi menurun jika sudut 

kemiringan diperbesar. Dengan menggunakan simulasi CFD disimpulkan bahwa Torsi akan 

naik seiring peningkatan pitch ratio. Sedangkan torsi mengalami penurunan dengan 

bertambahnya jumlah sudu (Nurdin, 2018).  Dengan simulasi CFD besarnya sudut poros pada 

kondisi optimum sebesar sudut 35⁰ yang menghasilkan efisiensi tertinggi yaitu 81,4%  

dengan laju aliran 1,12 l/ s. dimana menghasilkan energi sebesar 25,13 watt. selain itu 

peningkatan jumlah sudu meningkatkan torsi dan efisiensi turbin. Ada kesepakatan yang baik 

antara model eksperimental dan numeric (Suliaman dkk., 2020). 

Beberapa variable seperti sudut kemiringan turbin, dan jumlah sudu, tingkat rendaman 

dan pitch ratio pada turbin screw Archimedes mempengaruhi daya dan efisiensi yang 
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dihasilkan turbin ini. Oleh karena itu untuk mendapatkan daya yang optimum perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam agar didapatkan disain turbin yang kompak. Pada penelitian ini 

sudut kemiringan poros dipelajari dengan menggunakan dengan simulasi Computational 

Fluid Dynamic (CFD) dengan Software Ansys Academic Student 2021 R1 untuk mengetahui 

kinerja turbin sekrup Archimedes untuk mendapatkan efisiensi, Torsi dan power yang 

dihasilkan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan simulasi Computational Fluid Dynamic (CFD) dengan 

software Ansys Academic Student 2021 R1. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 

membuat Negative/Fluid Geometry menggunakan program Ansys SpaceClaim. Geometry 

yang telah dibuat di transfer ke program Fluent (with Fluent Meshing), dan dilakukan mesh 

menggunakan cell mesh tipe polyhedra. Setelah dilakukan meshing, transfer hasil geometry 

mesh ke program Ansys Fluent, lakukan setting physics dan input parameter-parameter seperti 

jenis aliran yang digunakan, kondisi batas simulasi, dan rumus-rumus persamaan yang akan 

digunakan untuk mendapatkan daya dan efisiensi. Setelah kalkulasi selesai, ekspor hasil 

simulasi dalam bentuk file Ansys simulation report.  Tabel 2.1 memperlihatkan data dan 

variasi yang digunakan untuk mendapatkan kondisi optimum dengan simulasi CFD. 

Tabel 2.1 Archimedes Screw Turbine Parameter 

Parameter Variable Value 

Slope B 22o, 35o 

Turbine Diameter Do 300 mm 

Shaft diameter Di 50.8 mm 

Pitch P 100 mm, 200 mm, 300 mm 

Screw Length L 1000 mm 

Flow Rate Q 3.33 l/s 

Casing Diameter Dc 314 mm 

Gap Width Gw 5 mm 
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Gambar 4. Geometry Archimedes Screw Turbine 

Hasil dan Pembahasan 

 Simulasi yang dilakukan berdasarkan variasi parameter ditujukan untuk melihat 

perbandingan geometri mana yang memiliki efektivitas terbaik, dimana kondisi simulasi 

adalah Steady State menggunakan model Multiphase VoF (Volume of Fluid) Air dan Udara, 

dimana Surface Tension Coefficient 0.072 N/m. Model Viscous SST K-Omega. Nilai Solution 

Control dipertahankan tetap standart. Setting Residual dipertahankan tetap standar 0.001. 

Menggunakan Standart Initialization dengan komputasi dimulai dari sisi Inlet dan dilakukan 

dengan total 250 iterasi dimana pada iterasi tersebut didapatkan hasil yang stabil.  

 

 

 

 

Gambar 5. Plot Residual Turbine Sudut 35o Pitch 200 mm 

 Plot Daya Mekanis (W) dan Plot Torsi (Nm) ditunjukkan pada grafik dibawah, 

dimana pada iterasi ke 250 grafik yang didapat cukup stabil. 
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Gambar 6. Plot Daya Mekanis Sudut 35o Pitch 200 mm 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Plot Torsi Sudut 35o Pitch 200 mm 

 Pada gambar 8. ditunjukkan kontur Water Volume Fraction, dimana dapat dilihat 

ketika kondisi operasi atau saat turbin berputar, konsentari fraksi volume air terbesar berada 

di area inlet lalu konsentrasi fraksi volume air berkurang di area pertengahan turbin, dan 

semakin berkurang ketika menuju sisi Outlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Water Volume Fraction Contour Sudut 35o Pitch 200 mm 

 Pada gambar 9. ditunjukkan kontur turbulence kinetic energy dimana turbulence 

terbesar tercapture pada skala warna hijau (2.51e-02 - 4.39e-02) dan terletak di area gap 

antara ujung sudu turbin dengan bagian dalam casing 
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Gambar 9. Turbulence Kinetic Energy Contour Sudut 35o Pitch 200 mm 

 

 Data hasil simulasi Archimedes Screw Turbine sebagaimana disajikan pada table 3.1. 

Sudut Slope poros turbin dan jarak pitch divariasikan untuk mendapatkan parameter 

optimum. Dari varisi sudut dan jarak pitch diperoleh sudut kemiringan dan jarak pitch 

optimum pada sudut kemiringan 35o dan jarak pitch 200 mm, sedangkan Kazem Shahverdi et 

al., 2021 menyebutkan sudut optimum adalah sebesar 24,9o. Efisiensi optimum diperoleh 

pada sudut kemiringan 35o adalah 50,18%, bila dibanding dengan apa yang dikemukanan 

oleh (Waters & Aggidis, 2015) yaitu sebesar 83% dan Edirisinghe et al., 2021 menyebutkan 

efisiensi maksimum 82%. Nilai yang diperoleh masih lebih rendah. 

 

Tabel  3.1 Hasil Simulasi Archimedes Screw Turbine 
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N

o 

Variasi 

Sudut 22o 

Laju 

Aliran 

(kg/s) 

Debit 

(m3/s) 

Torsi 

(Nm) 

Daya 

Mekanis 

(W) 

Daya 

Hidrolik 

(W) 

Efisiensi 

1 
Pitch 100 

mm 

3,16267

4 

0,00316837

7 
2,005154 4,190772 

11,6225

9 
0,3605713 

2 
Pitch 200 

mm 

3,16285

5 

0,00316855

8 
2,47987 5,182928 

11,6232

5 
0,4459103 

3 
Pitch 300 

mm 

3,22566

4 
0,00323148 2,672328 5,585166 

11,8540

7 
0,4711603 

N

o 

Variasi 

Sudut 35o 

Laju 

Aliran 

(kg/s) 

Debit 

(m3/s) 

Torsi 

(Nm) 

Daya 

Mekanis 

(W) 

Daya 

Hidrolik 

(W) 

Efisiensi 

1 
Pitch 100 

mm 

3,16488

3 
0,00317059 3,034111 6,341292 

20,1566

6 
0,3146004 

2 
Pitch 200 

mm 

3,16220

1 

0,00316790

4 
4,830313 10,09535 

20,1395

8 
0,5012693 

3 
Pitch 300 

mm 

3,22593

6 

0,00323175

3 
4,748037 9,923397 20,5455 0,4829962 

Kesimpulan 

Simulasi Computational Fluid Dynamic (CFD) pada Turbin Screw Archimedes skala kecil 

dengan panjang poros screw 1000 mm dan diameter 300 mm diperoleh Efisiensi optimum 

sebesar 50,12 % pada kemiringan sudut 35o dan jarak pitch 200 mm dengan daya mekanis 

sebesar 10,09 Watt  
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Abstract 

Science and technology are developing so rapidly that electronic equipment and instruments are widely used, 

but emission of electromagnetic radiation is also introduced and occurs at the same time so that it constantly has 

the potential to cause interference. This also applies to the use of coaxial cable, where coaxial cable is 

commonly used in several fields that do require cable as a data transmission medium. To overcome interference 

from electromagnetic interference (EMI), it is necessary to do simulation and design to see the efficiency and 

accuracy of shielding on coaxial cable. In this case the frequency range used is 0.1 GHz - 1 GHz. The purpose 

of this study was to compare and simulate the shielding efficiency of coaxial cable between aluminum shielded 

and unshielded, and to compare the results of shielding attenuation on the RG-58 coaxial cable in the Caltex 

Riau Polytechnic laboratory. In this study, a simulation was conducted to see the efficiency and accuracy of 

aluminum shielding so that it can be seen how efficient and accurate the simulation results are compared to the 

results of measurements on coaxial cables directly. The cable used is the RG-58 cable. The results obtained 

indicate that the parameter results obtained in the simulation of coaxial cable using shielding are better than the 

simulation of coaxial cable without using shielding. 

Keywords : Coaxial cables, EMI, shielding, EM software, Simulation. 

Abstrak 

Ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat sehingga peralatan dan instrumen elektronik banyak digunakan, 

tetapi emisi radiasi elektromagnetik juga diperkenalkan dan terjadi pada saat yang bersamaan sehingga terus-

menerus berpotensi menimbulkan gangguan. Hal ini juga berlaku pada penggunaan kabel coaxial, dimana kabel 

coaxial biasa digunakan dalam beberapa bidang yang memang membutuhkan kabel sebagai media transmisi 

data. Untuk mengatasi gangguan dari electromagnetic interference (EMI), perlu dilakukan simulasi dan 

perancangan untuk melihat efisiensi dan akurasi shielding pada kabel coaxial. Dalam hal ini range frekuensi 

yang digunakan 0,1 GHz- 1 GHz. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan dan mensimulasikan 

efisiensi shielding pada kabel coaxial antara aluminium shielding dan tanpa shielding, serta melihat 

perbandingan hasil attenuasi shielding pada kabel coaxial RG-58 yang ada di laboratorium Politeknik Caltex 

Riau. Pada Penelitian (TA) ini dilakukan simulasi untuk melihat efisiensi dan akurasi aluminium shielding 

sehingga dapat dilihat seberapa efisien dan akurat hasil simulasi dibandingkan dengan hasil pengukuran pada 

kabel coaxial secara langsung. Kabel yang digunakan adalah kabel RG-58. Hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa hasil parameter yang didapat pada simulasi kabel coaxial menggunakan shielding lebih baikdibanding 

simulasi coaxial kabel tanpa menggunakan shielding. 

 

Kata kunci: Coaxial cables, EMI, shielding, EM software, Simulation. 
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PENDAHULUAN 

Kabel coaxial adalah salah satu jenis kabel yang banyak digunakan dengan type dan jenis 

yang berbeda-beda. Terutama pada bagian perlindungan kabel, ada berbagai macam 

pelindung yang digunakan pada kabel coaxial agar tidak menghasilkan masalah 

electromagnetic interference (EMI). Perkembangan industri dan telekomunikasi semakin 

meningkatkan kepadatan perangkat elektronik. Menjamin integritas sinyal melalui saluran 

transmisi yang menghubungkan semua perangkat ini menjadi tugas yang sangat sensitif. 

Kompatibilitas elektromagnetik harus dipertimbangkan pada semua langkah desain 

perangkat. Jalur transmisi coaxial banyak digunakan sejak awal abad XX untuk memastikan 

integritas sinyal dari data yang dikirimkan. kabel coaxial pertama memiliki shielding tembaga 

padat, yang memberikan sifat shielding yang sangat baik tetapi tidak fleksibel. Demi 

fleksibilitas dan kelayakan proses instalasi, shielding yang di braided digunakan dalam 

banyak kasus. Namun demikian, sifat pelindung dari logam yang di braided tidak sebagus 

tabung padat (Pornin, Vuong, Xavier, & Angenieux, 2019).  

Berbagai jenis kabel coaxial yang dibuat untuk memenuhi kinerja kabel coaxial yang 

baik, struktur kabel yang mentransmisikan sinyal data harus dirancang dengan pelindung 

elektromagnetik (EM) yang di optimalkan terhadap ganguan lingkungan ( Cholachue, 

Ravelo, Simoens, Fathallah, Veronneau, & Maurice , 2019). Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal pada efektifitas shielding kabel coaxial, dilakukan perlindungan dengan melakukan 

braided pada kabel coaxial. Namun perlindungan yang tidak memadai pada kabel yang di 

braided salah satunya adalah sumber interferensi untuk komunikasi RF dan sistem 

pengukuran lainnya. Oleh karena itu lubang atau celah pada pada kabel yang di braided 

menjadi salah satu penyebab kebocoran yang akan mengalami interferensi. Penelitian 

Cerezci, Colak, Ari, & Helhel (2016) Kebocoran dapat dikurangi dengan mempertimbangkan 

perancangan khusus dari struktur kabel yang di braided, sehingga menghasilkan efektifitas 

shielding yang maksimum dengan biaya yang minimum.  

Dari permasalahan tersebut, banyak penelitian yang dilakukan guna menemukan solusi 

yang paling baik untuk mengatasi permasalahan emisi radiasi elektromagnetik yang ada pada 
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perangkat elektronik. Hal itu juga berpengaruh pada efektivitas shielding pada kabel coaxial. 

Ada banyak hal yang terjadi pada efektivitas shielding pada kabel coaxial, dalam hal ini 

berfokus pada kabel coaxial RG-58.Penelitian Pavlovic & Kolundzija (2017) menunjukkan 

salah satu aspek penting yang perlu dilihat pada kompatibilitas elektromagnetik untuk 

memastikan bahwa kabel coaxial memiliki shielding yang jauh lebih baik. Jadi, Dalam hal ini 

akan disimulasikan efektifitas shielding pada kabel coaxial dimana teknik yang digunakan 

yaitu shielding pada kabel coaxial akan dibuat menggunakan aluminium foil tanpa harus 

melakukan braided pada shielding nya dan dibandingkan dengan simulasi kabel coaxial tanpa 

shielding sehingga akan dilihat seberapa besar nilai efisiensi kabel coaxial tanpa shielding 

dan kabel coaxial dengan shielding aluminium, untuk memastikan hasil perbandingan 

tersebut dilakukan pengukuran attenuasi pada kabel coaxial secara langsung di laboratorium 

Politeknik Caltex Riau, dimana pengukuran ini dilakukan pada kabel coaxial dengan 

menggunakan shielding aluminium foil, sehingga di dapatkan hasil perbandingan untuk 

melihat akurasi shielding pada kabel coaxial.  

Pada Penelitian ini akan dilakukan simulasi untuk melihat efektifitas dan akurasi pada 

kabel coaxial RG-58 dan diharapkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa penggunaan 

perangkat lunak EM yang efisien memungkinkan simulasi penetrasi medan EMI yang efisien 

ke dalam kabel coaxial. 

Rumususan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat shielding efectiveness pada bahan aluminium foil dari kabel 

coaxial RG-58.  

2. Apakah simulasi shielding pada kabel coaxial telah efesien. 

3. Seberapa besarkah nilai shielding effectiveness pada shielding aluminium foil di setiap 

frekuensi pada kabel coaxial RG-58.  

4. Bagaimana perbandingan lossless pada kabel coaxial  

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1487 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

1. Membandingkan dan mensimulasikan efisiensi shielding pada kabel coaxial antara 

aluminium shielding dan tanpa shielding, serta melihat perbandingan hasil shielding 

effectiveness pada kabel coaxial RG-58 yang ada di laboratorium Politeknik Caltex Riau. 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan adalah tahap awal dari suatu proses pembuatan dan pengerjaan alat yang 

bertujuan untuk mempermudah dan mempelancar proses pembuatannya. Begitu juga dalam 

proses pengerjaan proyek akhir ini, perancangan menjadi bagian utama yang sangat 

menentukan hasil jadi keseluruhan proyek akhir ini. 

Berikut adalah karakteristik awal dan parameter kabel coaxial yang ingin dicapai: 

1. Frekuensi kerja : 0,1 – 1 GHz  

2. Type : RG-58  

3. Diameter luar : 5 mm  

4. Diameter dalam : 0,9 mm  

5. Diameter Jacket : 3,55 mm  

6. Panjang kabel : 2 m  

7. Permeabilitas dielektrik : 2,3 

Perancangan kabel coaxial dilakukan menggunakan software CST. Pada simulasi ini 

dilakukan simulasi dengan dua bagian yang berbeda, simulasi yang pertama yaitu simulasi 

kabel coaxial tanpa shielding (unshielding) dan simulasi yang kedua yaitu simulasi kabel 

coaxial menggunakan shileding aluminium foil . Untuk karakteristik kabel yang digunakan 

pada kedua simulasi ini sama tetapi letak perbedaannya terdapat pada penggunaan shielding. 

Sehingga output dari kedua simulasi ini akan dibandingkan dengan ketentuan parameter 

perbandingan yang telah ditentukan berdasarkan tabel.  
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Pada simulasi kabel coaxial ini telah ditetapkan frekuensi kerja dengan rentang frekuensi 

0,1 – 1 GHz. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan matematis untuk 

mendapatkan nilai impedansi karakteristik pada kabel coaxial. Kabel coaxial yang diharapkan 

pada penelitian ini merupakan kabel yang mampu menghasilkan simulasi efisiensi dan 

akurasi yang baik, pengukuran pada kabel coaxial secara langsung dilakukan untuk melihat 

perbandingan dari hasil simulasi dengan pengukuran secara langsung. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil Grafik Perbandingan Hasil S Parameter 
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Tabel 3. Hasil Grafik Perbandingan Efficiency 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1490 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1491 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Grafik Perbandingan Accuracy 

 

 

Tabel 6. Perbandingan Accuracy 
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 Dari tabel perbandingan 2 dapat dilihat perbedaan dari simulasi tanpa menggunakan 

shielding dan dengan menggunakan shielding, bahwa hasil S Parameter dari kedua simulasi 

tersebut di dapatkan perbedaan dimana dari keseluruhan S Parameter pada simulasi tanpa 

shielding tersebut didaptkan hasil yang tidak konsisten dimana dari simulasi yang telah 

dilakukan data yang dihasilkan tidak stabil, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat 

menyampaikan informasi tidak secara maksimal. Untuk nilai S 2.1 (S Parameter dari Output  

ke Input) dimana dari data diatas menghasilkan data yang yang tidak stabil, hal ini juga sama 

dengan S 1.2 ( S Parameter  dari Input ke Output)  juga menghasilkan data yang tidak stabil 

sehingga dari data tersebut dapat dilihat bahwa simulasi tanpa menggunakan shielding 

menghasilkan data yang tidak stabil.  

Sedangkan pada data hasil simulasi menggunakan shielding didapatkan data yang 

cukup stabil dimana dari simulasi ini dapat dilihat perbandingan dari penggunan shielding 

pada kabel coaxial. Dari data diatas pada simulasi dengan menggunakan shielding pada S 

Parameter di dapatkan data yang stabil dimana data yang di hasilkan cukup konsisten dan 

beraturan sehingga data yang dihasilkan dapat menyampaikan informasi secara maksimal, 

dapat dilihat pada masing masing S Parameter S 2.1 (dari output ke input) dan S 1.2 (dari 

input ke output) dari data yang telah dihasilkan didapatkan data yang konsisten sesuai dengan 

yang di harapkan. Dari kedua simulasi ini penggunaan shielding jauh lebih baik karna data 

yang telah dihasilkan jauh lebih baik dan kebih konsisten.   

Dari tabel perbandingan 3 didapatkan hasil simulasi yang berbeda pada nilai reference 

impedance dari kedua simulasi tersebut dapat dilihat bahwa simulasi tanpa shielding di 

dapatkan reference impedance 52,86 ohm dengan nilai yang sama pada  Zref 1 (reference 

impedance pada port 1) dan Zref 2  (reference impedance pada port 2). Pada simulasi dengan 

mengunakan shielding didapatkan reference impedance 48,75 ohm dengan nilai yang sama 

pada  Zref 1 (reference impedance pada port 1) dan Zref 2  (reference impedance pada port 

2). Diantara kedua hasil yang didapatkan bawah penggunaan shielding jauh lebih baik dari 

pada tanpa penggunaan shielding karna nilai reference impedance yang didapatkan jauh lebih 
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kecil sehingga sinyal yang dikirimkan tidak memiliki hambatan yang tinggi. Reference 

impedance berkaitan dengan  redaman, dalam hal ini jika nilai reference besar maka redaman 

yang dihasilkan akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya jika nilai reference kecil  maka 

redaman yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada data yang telah di dapatkan simulasi tanpa 

penggunaan shieldiing yaitu 52,86 ohm sedangkan simulasi menggunakan shielding nilai 

yang didapatkan 48,75 ohm.  

Dapat dilihat dari tabel perbandingan 4 data surface impedance diatas bahwa data 

yang dihasilkan antara data simulasi dengan menggunakan shielding dan tanpa menggunakan 

shielding  menghasilkan data yang hampir sama  dimana dari data diatas terdapat surrfece 

impedance secara teori dan praktek.Untuk kedua simulasi ini (Simulasi tanpa shielding dan 

menggunakan shielding) kedua simulasi ini menggunakan karakteristik yang sama sehingga 

yang menjadi perbandingan dari kedua simulasi ini terletak pada surface impedance yang 

berbeda secara teori dan praktek. 

 Pada surface impedance secara teori mengasilkan data grafik yang mulus tanpa ada 

gangguan (Tidak mengalami noise) sedangkan pada surface impedance secara praktek 

menghasilkan data grafik yang menunjukkan adanya gangguan (Mengalami noise) sehingga 

dari surface impedance secara teori dan praktek megalami perubahan namun tidak signifikan.  

Dari tabel perbandingan 5 pada hasil simulasi yang telah dilakukan, perbandingan 

data pada simulasi dengan menggunakan shielding dan tanpa menggunakan shielding.  

Dengan penggunakan shileding dan tanpa penggunaan shileding pada simulasi kabel coaxial 

akan menghasilkan pengaruh yang signifikan pada kabel coaxial, karna shielding memilki 

fungsi perlindungan pada kabel coaxial untuk menghasilkan efisiensi dan akurasi yang 

signifikan pada kabel coaxial. 

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa pada 1D (results\efficiencis) dalam 

magnitude db terdapat 4 bagian titik yang bebeda dimana pada titik berwarna merah menjadi 

bagan input radian efficiency ,pada titik berwarna Hijau menjadi bagan output radian 

efficiency ,dan pada bagian warna biru dan kuning sebagai total efficiency input dan output. 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada frekuensi 0,2 Ghz Mengalami penurunan pada 

radian efficiency output dan total effieciency output hal ini dikarenakan pada simulasi bahwa 

simulasi yang telah dijalan kan tidak dapat menghasilkan simulasi yang dimana tingkat 

efisiensi pada simulasi tidak menghasilkan nilai efisiensi yang stabil dikarenakan efisiensi 

pada kabel coaxial tanpa shielding akan berpengaruh pada tingkat hasil efisiensi yang 

diperoleh.  

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa radian efficiency mengasilkan grafik nilai 

yang stabil pada frekuensi 0 hingga 1 Ghz begitu juga pada output Total efficiency yang 

dihasilkan pada simulasi tersebut sangat stabil, hal ini dipengaruhi oleh penggunaan shileding 

yang akan menjadi pelindung pada kabel coaxial dimana shielding akan menghasilkan 

efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan efisiensi pada simulasi tanpa shielding.   

Dari tabel perbandingan 6 didapat hasil bahwa pada simulasi dengan menggunakan 

shielding dan tanpa menggunakan shielding dengan akurasi -20 db, -40 db, -60 db, dan -80 

db. Didapatkan hasil simulasi seperti pada gambar diatas, pada data yang di dapat terdapat 

data input dan output dengan keterangan masing-masing portnya, dimana i1 adalah input port 

1 dan i2 adalah input port 2, o1.1 adalah output dari port 1 ke port 1 dan o2.1 adalah output 

port 2 ke port 1, o1.2 adalah output dari port 1 ke port 2, dan o2.2 adalah input dari port 2 ke 

port 2.  

Pada simulasi tanpa shielding dapat dilihat pada data yang dihasilkan bahwa pada time 

signal dengan akurasi -20 db,-40 db, dan -80 db dihasilkan data yang tidak stabil dimana pada 

time signal rentang 0 sampai 5 ns mengalami kenaikan yang signigfikan pada i2 (input port 

2) namun tidak dimulai dari  titik nol sehingga hasil yang didapatkan tidak akurat, sama 

halnya pada o2.2 (Output port 2 ke port 2) mengalami kenaikan grafik pada data namun 

hasilnya tidak maksimum.  Namun pada data akurasi -60 db Pada i2 (input port 2) mengalami 

kenaikan dengan mencapai nilai maksimum 1 pada saat time signal berada pada titik 1,8 ns. 

Pada o1.2 (output port 1 ke port 2) mengalami kenaikan puncak dengan tidak mencapai nilai 

puncak maksimum dengan kenaikan pada saat time signal 11,6 ns. Dalam hal ini untuk nilai 
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akurasi yang lebih baik digunakan pada kabel coaxial non shielding yaitu pada akurasi -60 db 

karna data yang didapatkan jauh lebih stabil.   

Pada simulasi menggunakan shielding dengan akurasi -20 db,-40 db,dan -60 db 

didapatkan hasil simulasi seperti pada gambar diatas, pada data yang di dapat terdapat data 

input dan output dengan keterangan masing-masing portnya, dimana i1 adalah input port 1 

dan i2 adalah input port 2, o1.1 adalah output dari port 1 ke port 1 dan o2.1 adalah output port 

2 ke port 1, o1.2 adalah output dari port 1 ke port 2, dan o2.2 adalah input dari port 2 ke port 

2. Dapat dilihat pada data yang dihasilkan bahwa pada time signal o2.2 (output port 2 ke port 

2) dihasilkan data yang cukup stabil dimana pada time signal rentang 0 sampai 12  ns. Pada i2 

(input port 2) mengalami kenaikan puncak hingga mencapai titik maksimum pada time signal 

1,8 ns dan pada o1.2 (output port 1 ke port 2) mengalami kenaikan puncak namun tidak 

mencapai maksimum, kenaikan puncak pada o1.2 (output port 1 ke port 2) pada time signal 

11,6 ns.   

Dapat dilihat pada data yang dihasilkan bahwa pada time signal o2.2 (output port 2 ke 

port 2) dihasilkan data yang cukup stabil dimana pada time signal rentang 0 sampai 38  ns. 

Pada i2 (input port 2) mengalami kenaikan puncak hingga mencapai titik maksimum pada 

time signal 1,8 ns dan pada o1.2 (output port 1 ke port 2) mengalami kenaikan puncak namun 

tidak mencapai maksimum, kenaikan puncak pada o1.2 (output port 1 ke port 2) mengalami 

kenaikan puncak namun tidak mencapai maksimum, kenaikan puncak pada o1.2 (output port 

1 ke port 2) pada time signal 11,6 ns.  Dalam hal ini dengan akurasi -80 db sebenarnya 

hampir sama dengan akurasi -20 db,-40 db,dan -60 db namun terletak perbedaan pada pada 

time signal o2.2 (output port 2 ke port 2) menghasilkan data yang cukup stabil dengan 

rentang time signal dari 0 sampai 38 ns. Jadi simulasi pada penggunaan shielding dengan 

akurasi -80 db nilai yang didapatkan jauh lebih stabil.  

SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Simulasi Efisiensi dan Akurasi Shielding 

Effectiveness pada Kabel Coaxial dapat disimpulkan bahwa pada pengujian S Parameter, 
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Dari kedua simulasi ini penggunaan shielding jauh lebih baik, karena pada simulasi dengan 

menggunakan shieding pengiriman sinyal yang dihasilkan jauh lebih baik dan lebih stabil 

dibandingkan dengan simulasi tanpa menggunakan shielding. Pada pengujian Reference 

Impedence, Dari simulasi yang dilakukan penggunaan shielding jauh lebih baik karena 

impedansi karakteristik yang didapatkan jauh lebih kecil dibandingan impedansi karakteristik 

yang didapatkan padasimulasi tanpa shielding. Pada pengujian Efficiency menggunakan 

shielding jauh lebih baik dibandingkan dengan simulasi tanpa shielding, hal ini disebabkan 

karena data yang dihasilkan pada simulasi dengan menggunakan shielding jauh lebih stabil 

dan pada simulasi akurasi ,simulasi tanpa shielding didapatkan akurasi yang paling baik yaitu 

pada alurasi -60 db karna nilai pada masing masing portnya pada akurasi 60 didapatkan 

nilainya lebih kecil sedangkan pada simulasi menggunakan shielding didapatkan akurasi yang 

paling bagus yaitu pada akurasi -80 db.    

Penelitian yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah 

dengan mengembangkan hasil yang didapat dengan menambahkan parameter yang lain 

sehingga perbandingan yang didapat sangat baik dan akurat. 
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Abstract 

Electricity is a very vital need for human life, almost all household appliances and factories that 

use PLN electricity originating from PLN cannot always meet the needs.one day there will 

definitely be a blackout due to interference or maintenance on the electricity network. 

Therefore, a power supply backup system is needed for electronic devices that require 

uninterrupted electrical energy. The backup power supply is used to replace the main source of 

PLN. In its application, a supporting device in the form of an automatic transfer switch (ATS) is 

needed to switch from the main source to the backup power supply or vice versa.To move the 

current and voltage when a power outage occurs, they still use the conventional method, namely 

manually turning on the electrical load using an inverter. This requires time and energy because 

it has to be done every time when there is a power outage, so an "Automatic Transfer Switch 

System" is needed that is able to back up when the electricity goes out, with the aim of meeting 

electricity needs continuously. A tool that works by using arduino as the main control. Then 

there is a sensor, namely a voltage sensor. The voltage sensor is used to measure the voltage at 

the main source, this sensor is located on the input voltag.These electronic components are used 

for current and voltage monitoring systems. 

Keywords :Automatic Transfer Switch, Arduino UNO, Relay 

 

Abstrak 

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia,hampir semua peralatan 

rumah tangga dan pabrik menggunakan listrik PLN listrik yang berasal dari PLN tidak 

selamanya dapat memenuhi kebutuhan.suatu saat pasti akan terjadi sebuah pemadaman oleh 

gangguan maupun perawatan pada jaringan listrik.maka dari itu sistem cadangan/backup 

catudaya diperlukan pada perangkat elektronika yang memerlukan energi listrik yang tidak 

terhenti .cadangan catudaya digunakan untuk menggantikan sumber utama PLN. Pada 

penerapannya di perlukan sebuah perangkat pendukung berupa automatic transfer switch(ATS) 

untuk melakukan pensaklaran dari sumber utama ke cadangan catu daya atausebaliknya. Untuk 

memindahkan arus dan tegangan listrik menggunakan cara konvensional yaitu dengan 

menyalakan beban listrik menggunakan inverter secara manual. Hal ini memerlukan waktu dan 

tenaga karena harus melakukan setiap waktu ketika terjadinya pemadaman listrik untuk itu 

diperlukan “Sistem Automatic Transfer Switch” yang mampu memback-up ketika listrik 

padam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan listrik secara terus menerus. Sebuah alat yang 

bekerja dengan menggunakan arduino sebagai kontrol utama. Kemudian terdapat sensor yaitu 

sensor  tegangan. Sensor tegangan digunakan untuk mengukur tegangan pada sumber utama, 

sensor ini terletak pada bagian input tegangan. Komponen-komponen elektronik ini digunakan 

untuk sistem monitoring arus dan tegangan. 

Kata kunci : Automatic Transfer Switch, Arduino UNO, Relay 
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PENDAHULUAN 

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, hampir semua 

peralatan rumah tangga dan pabrik menggunakan listrik dari PLN. Listrik yang berasal dari 

PLN tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhan, suatu saat pasti terjadi pemadaman oleh 

gangguan maupun perawatan pada jaringan listrik. Pemadaman listrik dapat mengakibatkan 

terganggunya kontinuitas pelayanan terutama pada sektor-sektor perdagangan, perhotelan, 

perbankan, rumah sakit, pusat pendidikan, maupun industri dalam menjalankan produksinya 

bahkan  sampai pada rumah tinggal. Untuk mengatasi terputusnya daya listrik dari PLN, 

maka diperlukan genset atau sumber listrik lain yang mampu memback-up ketika suplai 

listrik dari PLN padam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan daya listrik secara terus-menerus 

pada pengguna/konsumen. Untuk mengatasi suplai daya listrik dari PLN yang  padam, 

membutuhkan sebuah kontrol otomatis yang mampu mengoprasikan Genset untuk 

mengambil alih dalam mensuplai daya listrik ke beban. Kontrol otomatis tersebut biasanya 

disebut dengan (ATS) Automatic Transfer Switch berbasis arduino uno (Hadi Susanto et 

al.,n.d.2018) 

ATS adalah peralatan yang dapat difungsikan untuk memindahkan posisi dua sumber 

tegangan.  ATS  akan mengembalikan  pasokan tenaga ke posisi normal secara otomatis 

apabila pasokan tenaga listrik dari jaringan PLN telah kembali . ATS  ini memudahkan 

konsumen dalam memindahkan catu daya apabila catu daya yang berasal dari PLN padam, 

maka genset akan menyuplai beban atau menjadi catu daya ke beban . 

Dengan demikian penulis berupaya  merancang ATS(Automatic Transfer Switch)  Berbasis 

Arduino Uno yang bertujuan  untuk  memindahkan  sumber utama (PLN) ke sumber  

alternatif  dan begitu sebaliknya ketika sumber utama tegangan  dibawah 220 V atau padam. 

Proses ini dapat berjalan  secara otomatis dengan  menggunakan Arduino sebagai  

kontrolnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian rancang bangun automatic transfer switch(ATS) berbasis Arduino 

Uno, terdiri dari perancangan elektronik guna memperoleh hasil yang sesuai dengan 
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tujuan dan  penelitian ini. Adapun blok diagram secara keseluruhan pada 

perancangan ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 1 Blok Diagram Perancangan 

Rancang bangun dan implementasi ATS (automatic transfer switch) berbasis 

Arduino Uno, meliputi: 

⚫ Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik meliputi desain rangkaian modul ATS dan panel box. 

Pada gambar 3 yaitu tampilan panel tampak dari luar, bisa dilihat pada gambar 3 

terdapat panel box dan komponen pendukung seperti LCD dan Pilot lamp. Pada 

gambar 2 yaitu tampilan panel box tampak dari dalam dimana di situ terdapat 

komponen  komponen yang di gunakan seperti kontaktor, Modul relay 4 chanel , 

MCB, Rtc, arduino Uno  dan sensor  lainnya yang dibutuhkan dan juga alat alat 

lainnya yang dibutuhkan. 
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Gambar 2 Desain Luar Panel Box 

 
Gambar 3 Desain Tata Letak Dalam Panel Box 

⚫ Perancangan Elektronika 
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Gambar 4 Desain Rancangan Elektronika 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerja dari rancang bangun dan Implementasi Automatic Transfer Switch (Ats) 

Berbasis Arduino adalah didapatkan nya kondisi perpindahan catu daya yang  

dilakukan secara otomatis dan proses penyalaan genset ataupun proses mematikan 

genset juga bisa di lakukan dengan proses otomati. Penggunaan UPS bisa 

menghilangkan jeda waktu pada saat perpindahan catu daya dari PLN ke genset atau 

sebaliknya. Proses pemanasan genset juga bisa dilakukan secara otomatis yang tujuan 

agar ketahanan genset tersebut terjaga harapannya.  

Berikut adalah  tabel rician cara kerja dari alat dan perancangan pada penelitian 

ini: 

 

Tabel 1 Rincian Cara Kerja Penelitian 

 

No WAKTU 
TEGANGAN 

PLN(V) GENSET(V) 

1 09.15 0 220 

2 09.30 220 0 
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3 09.45 0 210 

4 10.00 220 0 

5 10.15 0 234 

6 10.30 234 0 

7 10.45 0 231 

8 11.00 227 0 

9 11.15 0 234 

10 11.30 231 0 

 

 

SIMPULAN 

Setelah semua proses pembuatan dan pengujian pada penelitian Rancangan 

Bangun Dan Implementasi Automatic Transfer Switch (Ats) Berbasis, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Genset dapat aktif atau tidak aktif secara otomatis. 

2. Perpindahan catu daya dari PLN ke genset ataupun sebaliknya dapat dioperasikan 

dengan otomatis. 

3. Pada proses pemanasan genset tersebut bisa dilakukan secara otomatis sesuai dengan 

waktu dan lama durasi pemanasan sesuai yang kita inginkan. 

4. UPS dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya yaitu memback up 

sementara beban untuk menghilangkan jeda waktu pada saat proses perpindahan 

catu daya. 

5. Penggunaan mikrokontroler berupa arduino bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang 

di inginkan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1504 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Hadi Susanto, N., Teknologi Yogykarta Jl Ringroad Utara Jombor Sleman Yogyakarta, U., & 

Sutopo, J. (n.d.). Sistem Automatic Transfer Switch Berbasis Arduino. 1–7. 

Pakpahan, R., Ramadan, D. N., & Hadiyoso, S. (2017). Rancang Bangun Dan Implementasi 

Automatic Transfer Switch (Ats) Menggunakan Arduino Uno Dan Relai. Jurnal Elektro Dan 

Telekomunikasi Terapan, 3(2), 332–341. https://doi.org/10.25124/jett.v3i2.302 

Wirawan, H., & Subari, A. (2017). RANCANG BANGUN DAN MONITORING PENYEARAH 

DAN ATS ( AUTO TRANSFER SWITCH ) PADA SISTEM MONITORING SUMBER DC 

GARDU INDUK BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. 19(2), 23–28. 

Yudi Fikra, Dedy Suryadi, R. R. Y. (2018). Rancang Bangun Automatic Transfer Switch ( Ats ) 

Dengan Parameter Arus , Frekuensi Dan Suhu.  

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jteuntan/article/download/27478/75676577855 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1505 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

PENERAPAN METODE ANALISIS THEVENIN DAN NORTON PADA APLIKASI NI 

MULTISIM 

 

Samaria Chrisna HS1), Sinta Marito Siagian2)  

 

1Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No.1, Medan, 20155 

2Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No.1, Medan, 20155 

E-mail: samariachrisna@polmed.ac.id  

 

Abstract  

 

This study aims to analyze the current and voltage of an electrical circuit theoretically, practically using a circuit 

kit and use in the NI Multisim application. The method used is Thevenin Norton's theorem method on a circuit. 

This method is identical to how to change a complex circuit into a simpler one with the stages of determining 

the circuit first, then proceeding with the determination of Resistance, Voltage and Current gradually. In this 

study, using a variation of the source voltage of 6V, 9V and 12V, the Thevenin voltage was practically 3.31mA, 

5mA, 6.69mA, respectively. Meanwhile, theoretically (simulation) each is 3,356mA, 5,035mA, and 6,712mA. 

Furthermore, in the practical measurement of voltage values obtained 0.98mV, 1.48mV, 2mV and the 

simulation values are 1.017mv, 1.628mV, 2.035mV.  

Keywords: Current, Voltages, Resistance, Thevenin, Norton 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus dan tegangan dari suatu rangkaian listrik secara teoritis, praktis 

dengan menggunakan kit rangkaian serta penggunaan pada aplikasi NI Multisim. Adapun metode yang 

digunakan adalah metode teorema Thevenin Norton pada suatu rangkaian. Metode ini identik dengan cara 

mengubah rangkain kompleks menjadi lebih sederhana dengan tahapan-tahapan penentuan rangkaian terlebih 

dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan Hambatan, Tegangan dan Arus secara bertahap. Pada 

penelitian ini menggunakan variasi tegangan sumber 6V, 9V dan 12V masing-masing diperoleh tegangan 

Thevenin secara praktek 3.31mA, 5mA, 6.69mA. Sedangkan secara Teori (simulasi) masing-masing 3.356mA, 

5.035mA, 6.712mA. Selanjutnya pada pengukuran nilai tegangan secara praktek diperoleh 0.98mV, 1.48mV, 

2mV dan nilai simulasi yaitu 1.017mv, 1.628mV, 2.035mV.   

Kata Kunci: Arus, Tegangan, Hambatan, Thevenin, Norton 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi sekarang ini menuntut individu untuk menjadi pribadi kreatif, 

inovatif dan proaktif. Hal ini pun harus diterapkan dalam dunia Pendidikan untuk 

menyalurkan pesan/ informasi dari tenaga pendidik ke obyek Pendidikan dalam hal ini para 

siswa ataupun mahasiswa (Wijayanti & Pramukantoro, 2014). Pemanfaatan teknologi di era 

revolusi 4.0 sudah diterapkan di berbagai bidang termasuk di bidang pendidikan seperti 

penggunaan aplikasi Proteus, Live Wire, Electronic Workbench, dan NI Multisim. NI 

Multisim (sebelumnya dikenal sebagai MultiSIM) merupakan pengembangan simulasi 

rangkaian elektronika (Electronics Workbench) menjadi suatu aplikasi yang dapat 

mengimplementasikan serta mensimulasikan rangkaian elektronik analog maupun digital. 

Perangkat ini dapat digunakan untuk pemodelan sifat parameter rangkaian digital dan analog. 

Selain itu, dapat juga digunakan untuk menganalisa karakteristik suatu rangkaian dengan 

menggunakan transien atau AC/DC (Eliza, Asnil, & Husnaini, 2019). Aplikasi NI Multisim 

berfungsi untuk melakukan kegiatan merancang, melakukan simulasi, serta menganalisa 

rangkaian atau menganalisi operasi di setiap bagian dengan tidak menggunakan instrumentasi 

asli dan breadboard komponen nyata (Wijayanto, 2017). 

Di era 4.0, pemanfaatan teknologi saat ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

secara khusus pada mata kuliah rangkaian listrik yang membutuhkan ketepatan pengukuran. 

Pada dasarnya Rangkaian listrik dapat juga diselesaikan dengan metode hukum dasar listrik 

ataupun dengan analisis lainnya. Namun pada dasarnya penggunaaan teorema dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah rangkaian listrik seperti teorema Thevenin dan Norton 

yang nantinya juga akan memerlukan bantuan hukum dasar listrik pada analisisnya 

(Ramdhani, 2008). Penerapan teknologi dalam suatu pembelajaran masih harus diteliti lebih 

lanjut seperti pemanfaatan teknologi aplikasi NI Multisim. Aplikasi ini digunakan untuk 

digunakan untuk melakukan analisis Metode Thevenin dan Norton secara praktis.  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengkaji tentang penggunaan multisim pada 

rangkaian seri dan parallel untuk menghitung resistansi diperoleh data bahwa perhitungan 

secara teori maupun menggunakan multisim saling konsistensi atau tidak jauh berbeda (HE & 
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XIAO, 2011). Penelitian sebelumnya mengkaji karakteristik dari transistor sebelum dijadikan 

kedalam kit rangkaian menggunakan multisim, dimana performa transistor dapat diketahui 

dengan menggunakan uji karakteristik output dan input pada multisim (Muhammad & 

Herman, 2019). Pada penelitian (Pratiwi, Fuada, Zanah, & Restyasari, 2021) mengkaji 

rangkaian listrik dengan tema jembatan wheatstone, dimana terdapat tiga skenario rangkaian 

yang kemudian dibandingkan antara teori dengan software seperti Proteus, Circuit Wizard 

dan Multisim. Hasil simulasi dari ketiga simulator tersebut membuktikan bahwa nilai arus 

dan tegangan pada rangkaian Wheatstone telah sesuai dengan perhitungan teori, dimana IAB 

= 0 A dan VAB = 0 V apabila keadaan seimbang. Penelitian (Muhammad & Rahmat, 2020)   

mengkaji tentang karakteristik diode dengan menggunakan multisim diperoleh hasil bahwa 

multisim mampu bekerja dengan baik dalam mensimulasikan komponen elektronika seperti 

diode. Penelitian (BR, 2018) tentang Studi Karakteristik Transformator Daya Listrik dengan 

Multisim 12.0 diperoleh hasil bahwa karakteristik transformator daya dapat dilakukan dengan 

simulasi software Multisim, terutama pada variabel tegangan, arus dan daya trafo, dengan 

demikian rangkaian transformator dapat dikarakterisasi dengan lebih mudah dan efisien. 

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai software yang disimulasikan pada 

berbagai jenis rangkaian listrik seperti rangkaian seri, parallel, jembatan wheatstone hingga 

karakteristik komponen elektronika. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menggunakan 

software simulasi Multisim untuk diaplikasikan pada rangkaian listrik lainnya seperti 

rangkaian Thevenin-Northon. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis rangkaian dengan metode teorema Thevenin 

dan Norton dengan 3 perbandingan yaitu secara pengukuran (praktek) pada kit rangkaian, 

Teori dengan Rumus manual dan simulasi menggunakan software Multisim. Tahapan pada 

penelitian ini dilakukan melalui simulasi Multisim dengan terlebih dahulu membuat skema 

rangkaian listrik yang menerapkan metode analisis Thevenin dan Norton yang tertera pada 
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gambar 1. Langkah berikutnya melakukan short sircuit pada sumber tegangan untuk 

memperoleh resistansi Thevenin seperti yang diperlihatkan pada gambar 2. Setelah 

ditentukan resistansinya maka dapat diperoleh nilai tegangan Thevenin dengan memberikan 

sumber tegangan seperti yang diperlihatkan pada gambar 3. Penentuan arus Thevenin dapat 

dilakukan dengan menggunakan resistansi Thevenin dan RL yang dihubungkan dengan 

sumber tegangan Thevenin seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.   

 

Gambar 1. Penetapan Rangkaian 

 

 

Gambar 2. Penentuan Resistansi Thevenin 
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Gambar 3. Penentuan Tegangan Thevenin 

 

Gambar 4. Penentuan Arus Thevenin 

 

Tahapan selanjutnya dilakukan pengukuran secara praktek untuk memperoleh arus dan 

tegangan Thevenin seperti pada gambar 5. 
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Gambar 5. Pengukuraan Arus dan Tegangan Thevenin pada KIT 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan teorema Thevenin dan Northon telah dilaksanakan pada suatu pengukuran maupun 

secara simulasi dengan rangkaian yang telah di tetapkan pada gambar 1, masing-masing 

resistansi dan sumber tegangan ditetapkan oleh peneliti. Pada prinsipnya teorema Thevenin 

dimanfaatkan untuk rangkaian yang terdiri dari satu atau lebih sumber tetapi yang bebas 

tegangan dengan hambatan yang dihubungkan secara seri pada suatu sumber tegangan. 

Rangkaian pada gambar 1 telah dilakukan simulasi dengan menggunakan Multisim dan juga 

pengukuran pada suatu kit rangkaian. Adapun data pengukuran dan simulasi dapat 

diperlihatkan pada tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengkuran dan Simulasi pada Rangkaian 

Tegangan Pengujian 
Rth  

(k) 

Vth  

(V) 

Ith 

(mA) 

6 V 
Praktek 2.72 3.31 0.98 

Simulasi 2.759 3.356 1.017 
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Teori 2.7594 3.356 1.017 

9 V 

Praktek 2.72 5 1.48 

Simulasi 2.759 5.034 1.628 

Teori 2.7594 5.035 1.526 

12 V 

Praktek 2.73 6.69 2 

Simulasi 2.759 6.712 2.035 

Teori 2.7594   

 

Pada saat pengukuran dengan metode thevenin ini, tegangan sumber yang digunakan adalah 6 

V, 9V dan 12V dengan menggunakan Power Supply. Dari data dapat diperhatikan bahwa 

nilai pengukuran pada kit rangkaian dan Teori maupun simulasi tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan khususnya pada persen kesalahan antara simulasi multisim dan prakter sekitar 1.4 

% untuk tegangan dan 3.6 % untuk arus Thevenin yang berada pada sumber tegangan 6 V. 

hal itu terjadi karena adanya toleransi pada suatu tahanan yang mengakibatkan nilai pada 

resistor cenderung tidak sama dengan teori dan pengukuran. Pada penelitian ini juga 

dilakukan perhitungan data secara teori dengan menggunakan rumus secara manual yang 

sudah ditentukan.  

Pada tabel 1 juga ditemukan bahwa bahwa nilai tegangan Thevenin cenderung linear pada 

praktek dan simulasi, semakin tinggi nilai tegangan sumber yang diberikan pada suatu 

rangkaian maka mengakibatkan nilai tegangan Thevenin juga semakin tinggi, baik secara 

teori maupun praktek. Demikian pula dengan grafik arus Thevenin, semakin tinggi nilai 

Tegangan sumber yang diberikan pada power supply maka meghasilkan nilai Arus Thevenin 

yang semakin tinggi pula berkesesuaian antara teori dan praktek serta cenderung linear. Di 

dalam pengukuran terdapat perbedaan nilai antara teori dan praktek yang disebutkan dalam 

bentuk galat. Berikut galat yang diperoleh dalam pengukuran yang ditampilkan pada gambar 

6.  
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Pada gambar 6 diperhatikan bahwa semakin besar tegangan sumber yang diberikan 

menghasilkan galat yang semakin kecil baik pada tegangan tevenin maupun arus. Hal itu 

terjadi karena pada pengukuran terjadi kesalahan pada yang berasal dari Environmental 

seperti tegangan sumber pada power supply yang tidak stabil.  Pada penelitian ini juga 

diperoleh bahwa nilai teori dengan menggunakan simulasi maupun menggunakan teori 

manual dengan menggunakan rumusan cenderung sama. Hal itu terjadi karena tidak adanya 

nilai toleransi dari suatu tahanan. Ada beberapa perbedaan pada hasil perhitungan antara 

eksperimen, teori dan manual. Hal ini seharusnya tidak terjadi, seharusnya perhitungan yang 

didapat adalah sama. Namun, karena adanya beberapa kesalahan pembacaan alat dari 

praktikan atau kurang idealnya alat yang digunakan sehingga hasil perhitungan dapat berbeda 

dengan teori atau software (Fadila & Widodo). 

 

 

Gambar 6. Grafik galat pada pengukuran 

 

SIMPULAN  

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sumber tegangan yang diberikan 

maka nilai tegangan dan arus Thevenin juga semakin tinggi, namun nilai hambatan pada 
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Thevenin cenderung sama pada setiap tegangan di 6V, 9V dan 12V. Selain itu perbedaan 

pengkuruan antara teori (simulasi dan penggunaan rumus) dan praktek tidak terlalu 

signifikan, dimana galat tertinggi ada pada pengukuran Arus Thevenin sekitar 3.6% pada 

sumber 6V, sedangkan galat terendah ada pada pengukuran Tegangan Thevenin sekitar 0.3% 

pada sumber 12V.  
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Abstract 

 

The intestines are part of the digestive system. Many types of diseases and inflammation occur in 

the intestines. In the world of medicine, test taking is still done conventionally which may 

experience errors that will affect the diagnosis. Then a Computer Aided Diagnosis (CAD) system 

was made to be able to detect and classify the types of diseases in the large intestine from 

colonoscopy images using the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) method quickly 

and accurately. The classification with ANFIS is done by morphological features, namely metric 

and eccentricity and GLCM texture characteristics, namely contrast, correlation, energy and 

homogeneity. These six characteristics are used as input in the ANFIS algorithm to classify 

colonoscopy images into 4 classes, namely Diverticula, Colitis, Normal and Polyps. The 

classification process with ANFIS has two stages, namely the training process by taking 76 

images for the training process and 26 images for the testing process. The results of the 

classification test using a system with a test sample of 76 images and a test sample of 26 images 

obtained an accuracy of 80.76%. 

 

Keywords: Colon, Digestive, Computer Aided Diagnosis (CAD), Colonoscopy, Adaptive Neuro 

Fuzzy Inference System (ANFIS) 

 

Abstrak 

 

Usus merupakan bagian dari sistem pencernaan. Banyak jenis penyakit dan peradangan yang 

terjadi pada usus. Di dunia kedokteran, pengambilan tes masih dilakukan secara konvensional 

yang bisa saja mengalami kesalahan yang akan mempengaruhi diagnosa. Maka dilakukan 

mailto:sonia17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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pembuatan sistem Computer Aided Diagnosis (CAD) untuk dapat mendeteksi dan 

mengklasifikasikan jenis penyakit pada usus besar dari citra colonoscopy menggunakan metode  

Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) secara cepat dan akurat. Pengklasifikasian 

dengan ANFIS ini dilakukan dengan fitur ciri morfologi yaitu metric dan eccentricity dan ciri 

tekstur GLCM yaitu contrast, correlation, energy dan homogeneity. Keenam ciri tersebut 

digunakan sebagai masukan dalam algorima ANFIS untuk mengklasifikasikan citra colonoscopy 

ke dalam 4 buah kelas yaitu Divertikel, Kolitis, Normal dan Polip. Proses klasifikasi dengan 

ANFIS ini memiliki dua tahap yaitu proses pelatihan dengan mengambil 76 citra untuk proses 

pelatihan dan 26 citra untuk proses pengujian. Hasil pengujian klasifikasi menggunakan sistem 

dengan sampel pengujian sebanyak 76 citra dan sampel pengujian sebanyak 26 citra diperoleh 

akurasi sebesar 80,76%.  

 

Kata Kunci: Usus Besar, Pencernaan, Computer Aided Diagnosis (CAD), Colonoscopy, 

Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 

 

PENDAHULUAN 

Usus merupakan bagian dari sistem pencernaan. Banyak jenis penyakit yang terjadi 

pada usus besar dimana jika semakin parah dapat menyebabkan kanker usus besar. Kanker 

merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian terbesar di dunia dan 

peningkatannya cukup tinggi. Di dunia kedokteran, pendeteksian penyakit konvensional 

dilakukan berdasarkan deteksi dengan cara mengambil tes darah atau sampel jaringan. Oleh 

karena itulah perlu dibuat alat yang dapat membantu mendeteksi dan mengklasifikasikan 

jenis penyakit pada usus besar ini dengan cepat dan otomatis sehingga mendapatkan hasil 

dengan akurasi yang baik, maka dibuatlah sistem untuk mengklasifikasikan jenis penyakit 

yang terjadi pada usus besar tersebut dengan memanfaatkan citra colonoscopy menggunakan 

metode ANFIS. 

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan beberapa perancangan sistem untuk 

pengklasifikasian kanker pada usus besar dengan menggunakan beberapa metode yang 

berbeda. (Putra et al., 2012) telah melakukan perancangan sistem klasifikasi kanker usus 

besar menggunakan JST backpropagation dengan pembagian 3 kelas yaitu carcinoma, 

lymphoma dan normal dengan akurasi sistem mencapai 77,0833% dengan data jenis 1 dan 

83,33% dengan data jenis 2. 
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(Sunarya et al., 2017) melakukan proses klasifikasi terdapat dua pengujian, yaitu jenis 

distance dan nilai variable K pada K-NN. Terdapat pengujian tambahan, yaitu pengujian 

terhadap kombinasi 1,2 dan 3 dari 4 parameter yaitu contrast, correlation, energy dan 

homogeneity. Akurasi yang diperoleh yaitu 75% terhadap jumlah data latih sebanyak 138 

citra dan data uji sebanyak 60 citra yang diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu normal, 

kanker carcinoma, dan kanker lymphoma. 

(Ribeiro et al., 2016) melakukan penelitian menggunakan CNN untuk klasifikasi 

kolon otomatis mukosa untuk pementasan polip usus besar dalam konteks kanker usus besar. 

Model ini lebih dari itu efisien daripada beberapa fitur yang umum digunakan untuk kolon 

klasifikasi polip. 

(Zainuddin et al., 2019) telah melakukan penelitian untuk mengklasifikasikan kanker 

paru-paru dan tumor usus besar, dimana berdasarkan hasil studi dan analisis uji menggunakan 

Ant Colony Optimization (ACO) sebagai pilihan fitur dan Fuzzy Inference System (ANFIS) 

berbasis Adaptive-Network, klasifikasi untuk data tumor usus besar juga kanker paru-paru 

akurasi terbaik mencapai 94,73% untuk data tumor usus besar dan 100% untuk data kanker 

paru-paru.  

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses pengklasifikasian dan 

ketepatan hasil dari klasifikasi penyakit pada usus besar menggunakan aplikasi metode 

ANFIS serta apa sajakah fitur yang paling signifikan untuk mengklasifikasikan citra 

colonoscopy. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat membantu tim medis 

untuk mengklasifikasikan jenis penyakit pada usus besar dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ANFIS untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. ANFIS merupakan kombinasi dari Artificial Neural Networks 

(ANN) dan Fuzzy Inference System (FIS). ANN adalah jaringan yang meniru cara kerja 
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jaringan saraf manusia dalam mempraktikkan sesuatu, tetapi jaringan ini lebih sederhana dari 

jaringan saraf manusia yang sebenarnya. ANN memiliki kemauan dalam proses belajar 

(learning) karena ANN memiliki struktur jaringan yang besar dan menyebar secara paralel 

(Zainuddin et al., 2019). 

Fitur yang digunakan adalah ekstraksi ciri morfologi dan ekstraksi ciri tekstur metode 

GLCM. Ekstraksi fitur merupakan proses untuk mengambil nilai-nilai ciri yang terdapat 

dalam suatu citra, dimana nilai yang diekstrak akan digunakan untuk proses pelatihan. Ciri 

morfologi adalah ciri fisik yang dapat dilihat pada citra yang menjadi ciri pembeda citra satu 

dan lainnya.  

Dalam ekstraksi ciri morfologi terdapat dua parameter yang diambil yaitu metric dan 

eccentricity. Metric merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling suatu objek atau 

disebut dengan ukuran kebulatan (roundness) dengan rentang nilai 0 hingga 1. Eccentricity 

merupakan nilai perbandingan antara jarak jarak foci ellips minor dengan foci ellips mayor 

dari suatu objek dengan rentang nilai 0 hingga 1. Gambar 1 dan 2 merupakan persamaan 

untuk menghitung nilai metric dan eccentricity secara teori. 

 

Gambar 179 Persamaan Metric 
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Gambar 2 Persamaan Eccentricity 

  

Sedangkan pada ekstraksi ciri tektur metode GLCM terdapat empat parameter yang 

diambil yaitu contrast, correlation, energy dan homogeneity. Contrast merepresentasikan 

perbedaan tingkat warna skala keabuan pada sebuah citra. 

Con = ∑i ∑j (i – j)2 p(i,j) 

Correlation merepresentasikan keterkaitan linear dari derajat citra keabuan. 

Cor = ∑i ∑j  

Energy merepresentasikan ukuran keseragaman citra, semakin tinggi kemiripannya maka 

akan semakin tinggi pula nilai energy. 

Eng = ∑i ∑j p(i,j)2 

Homogeneity merepresentasikan ukuran keserbasamaan, bernilai tinggi jika semua pikselnya 

mempunyai nilai yang seragam. 

Hom = ∑i ∑j  

Akurasi merupakan ketepatan suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari 

nilai  hasil percobaan dengan nilai yang sebenarnya. 

Akurasi =   (Jumlah data pengujian yang benar) / (Jumlah data total) x 100% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian dengan judul Computer Aided Diagnosis (CAD) Untuk Usus Besar 

Berdasarkan Citra Colonoscopy ini bertujuan untuk mengklasifikasikan penyakit usus besar. 

Pengklasifikasian ini dilakukan dengan mengambil fitur dari nilai ekstraksi ciri morfologi 

(metric dan eccentricity) dan ciri GLCM (contrast, correlation, energy dan homogeneity) 

yang dilakukan dengan dua tahap yaitu proses pelatihan dan proses pengujian dengan 

menggunakan metode ANFIS. Hasil dari penelitian ini berupa klasifikasi dari empat kelas 

yaitu Divertikel, Kolitis, Normal dan Polip. Hasil akhir klasifikasi ini ditampilkan 

menggunakan interface GUI Matlab. 

 

Gambar 3 Tampilan Hasil Klasifikasi dengan Interface GUI Matlab 

 

Gambar 3 merupakan interface GUI yang digunakan untuk pengklasifikasian penyakit 

pada usus besar, dimana setelah dimasukkan input citra colonoscopy maka akan dilakukan 

segmentasi menggunakan Otsu Thresholding dan kemudian hasil segmentasi tersebut 

digabungkan dengan citra grayscale dari citra aslinya yang selanjutnya masuk ke tahap 

ekstraksi ciri. Pada proses pelatihan ANFIS dilakukan ekstraksi ciri dan nilainya disimpan 

dalam trnfismat.fis, dimana function ini digunakan pada saat proses pengujian sebagai 
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perbandingan ciri dengan sampel citra yang akan diuji sebanyak 26 citra dan diklasifikasikan 

ke dalam 4 kelas yaitu Divertikel, Kolitis, Normal dan Polip. 

Tabel 1 

Contoh Citra Hasil Segmen dari Keempat Kelas 

Kelas Citra Colonoscopy Citra Hasil Segmentasi 

Divertikel 

 

 

 

 

Kolitis 

 

 

 

 

 

 

Normal 
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Polip 

 

 

 

 

Tabel 2 merupakan citra hasil segmen dari setiap kelas, dimana menggunakan 26 sampel 

citra yang terdiri dari 5 citra kelas Divertikel, 5 citra kelas Kolitis, 4 citra kelas Normal dan 

12 citra kelas Polip yang digunakan untuk pengujian dengan hasil klasifikasi yang benar 

sebanyak 21 citra dan yang salah sebanyak 5 citra sehingga akurasi pengujian yang diperoleh 

adalah 80,67%. 

Untuk kelas Divertikel hasil klasifikasi yang benar adalah sebanyak 3 citra, kelas Kolitis 

sebanyak 4 citra, kelas Normal sebanyak 3 citra dan kelas polip sebanyak 11 citra. Sehingga 

akurasi dari hasil klasifikasi untuk tiap kelas yaitu 60% untuk kelas Divertikel, 80% untuk 

kelas Kolitis, 75% untuk kelas Normal dan 91,67% untuk kelas Polip. Berdasarkan hasil yang 

sudah didapatkan dapat diketahui bahwa akurasi tertinggi adalah pada kelas Polip. Hal ini 

dapat disebabkan karena secara keseluruhan citra colonoscopy kelas polip memiliki gambar 

yang cukup bagus dan tegas sehingga hasil segmentasinya juga bagus. Sedangkan akurasi 

yang paling rendah adalah kelas Divertikel, hal ini dikarenakan citra colonoscopy kelas ini 

gambarnya banyak yang kurang jelas sehingga sulit untuk didefinisikan pada proses 

klasifikasinya. Oleh karena itulah citra untuk proses pelatihan lebih banyak daripada citra 

untuk pengujian agar dapat mengambil ciri dari berbagai macam bentuk citra colonoscopy. 

Tabel 32 

Nilai Rata-Rata Hasil Ektraksi Ciri Keempat Kelas 

Kelas Metric Eccentricity Contrast Correlation Energy Homogeneity 

Divertikel 0,2332 0,7875 0,1836 0,9761 0,3123 0,9562 
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Kolitis 0,1457 0,7840 0,1906 0,9785 0,3376 0,9565 

Normal 0,1093 0,8747 0,2365 0,9611 0,2621 0,9370 

Polip 0,1892 0,8265 0,1840 0,9610 0,3467 0,9505 

 

Tabel 1 merupakan nilai rata-rata dari ekstraksi ciri untuk semua kelas sebanyak 76 citra 

sampel untuk pelatihan ANFIS. Berdasarkan hasil ekstraksi ciri tersebut, ciri yang cukup 

memiliki perbedaan adalah ciri metric, hal ini dikarenakan bentuk dari citra colonoscopy 

yang beragam dan tidak sama setiap kelasnya.  

 

SIMPULAN 

Dari penelitian dengan judul Computer Aided Diagnosis (CAD) Untuk Usus Besar 

Berdasarkan Citra Colonoscopy yang dilakukan menggunakan metode klasifikasi ANFIS 

dengan data sampel pelatihan sebanyak 76 citra dan data sampel pengujian sebanyak 26 citra 

colonoscopy. Fitur yang diekstraksi adalah ciri morfologi yaitu metric, eccentricity  dan ciri 

GLCM yaitu contrast, correlation, energy dan homogeneity dengan nilai yang cukup jelas 

perbedaannya adalah ciri metric. Sistem yang dirancang dapat memberikan informasi tentang 

klasifikasi jenis penyakit usus besar yang terdiri dari kelas Divertikel, Kolitis, Normal dan 

Polip. Akurasi pengujian yang dicapai sistem adalah sebesar 80,76%. 

DAFTAR PUSTAKA 

Putra, A. R., Rizal, A., & Mubarok, M. S. (2012). Klasifikasi kanker usus besar berbasis 

pengolahan citra digital dengan metode jst backpropagation. Idm. 

Sunarya, U., Elektro, F. T., Telkom, U., Level, G., Matrix, C., & Neighbor, K. (2017). 

DETEKSI KANKER KOLOREKTAL ( KANKER USUS BESAR ) MENGGUNAKAN 

METODE GRAY LEVEL COOCCURENCE MATRIX DAN K-NEAREST NEIGHBOR 

BERBASIS PENGOLAHAN CITRA ( Detection of Colorectral Cancer ( Colon Cancer ) 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1523 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Using Methods Gray Level Cooccurence Matrix and K-Nearest . 4(1), 263–276. 

Ribeiro, E., Uhl, A., & Hafner, M. (2016). Colonic polyp classification with convolutional 

neural networks. Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems, 

2016-Augus, 253–258. https://doi.org/10.1109/CBMS.2016.39 

Zainuddin, S., Nhita, F., & Wisesty, U. N. (2019). Classification of gene expressions of lung 

cancer and colon tumor using Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System 

(ANFIS) with Ant Colony Optimization (ACO) as the feature selection. Journal of 

Physics: Conference Series, 1192(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1192/1/012019 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1524 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

APLIKASI SEGMENTASI PARU-PARU PADA HASIL CITRA X-RAY THORAX 

MENGGUNAKAN METODE HOMOTOPY TREE 

 

Sri Wulandari1) dan Yuli Triyani) 

 

1Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari No. 1, 

Pekanbaru, Riau,  27265 

2 Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari No. 1, 

Pekanbaru, Riau,  27265  

E-mail: sriwulandari17tet@mahasiswa.pcr.ac.id 

 

Abstract  

 

The lungs are part of the respiratory organs that are useful as a place for breathing the 

exchange of oxygen from the air to carbon dioxide in the blood. Homotopy Tree is a 

method that used to get an object boundary in an image based on the color equation 

between its neighbors. The results of trials with manual segmentation using the Free 

Hand ROI method. in this test using 93 samples of thorax x-ray images that were 

counted as validation results from the right and left lung organs. This application 

system calculates the results of the accuracy, sensitivity and specificity of the human 

lung automatically can facilitate medical work such as assisting radiology. In the 

calculation of the validation of the average value generated using 93 experimental 

samples of lung thorax x-ray images using the Homotopy Tree method. For the right 

lung produces an average value of 89,33% accuracy, 68,57 % sensitivity and 93,5% 

specificity. While the left lung produces an average value of 90,65% accuracy 65,94% 

sensitivity and 94,91% specificity. In addition to the values of accuracy, sensitivity and 

specificity in this application, the results of the calculation of the Dist PSNR value are 

also obtained, Dist Hausdorff, Dice, Dist MSSD and jaccard on right and left lung 

segmentation results. 

 

Keywords: Lungs, Homotopy Tree, Thorax X-Ray Image 
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Abstrak  

 

Paru-paru merupakan bagian dari organ pernapasan yang berguna sebagai tempat 

bertukarnya oksigen dari udara menjadi karbon dioksida didalam darah. Homotopy Tree 

adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu batas objek dalam suatu citra 

berdasarkan persamaan warna antar ketetanggaanya. Hasil uji coba dengan segmentasi 

manual menggunakan metode ROI Free Hand. pada pengujian ini menggunakan 93 

sampel  citra x-ray thorax yang dihitung hasil validasi dari bagian organ paru paru 

bagian kanan dan kiri. Sistem aplikasi ini menghitung hasil akurasi, sensitifitas dan 

spesifitas paru-paru manusia secara otomatis yang dapat mempermudah pekerjaan 

medis seperti membantu radiologi. Pada perhitungan validasi nilai rata – rata yang 

dihasilkan menggunakan 93 sampel percobaan citra x-ray thorax paru – paru dengan 

metode Homotopy Tree. Untuk paru –paru kanan menghasilkan nilai rata – rata akurasi 

89,33 %, sensitifitas 68,57 % dan spesifitas 93,58 %. Sedangkan paru – paru kiri 

menghasilkan nilai rata – rata akurasi 90,65%, sensitifitas 65,94 % dan spesifitas 94,91 

%. Selain nilai akurasi, sensitifitas dan spesifitas pada aplikasi ini juga didapatkan hasil 

perhitungan nilai  Dist PSNR, Dist Hausdorff, Dice, Dist MSSD dan jaccard pada hasil 

segmentasi paru – paru kanan dan kiri. 

  

Kata Kunci: Paru-paru, Homotopy Tree, citra x-ray thorax. 

 

PENDAHULUAN 

Paru - paru merupakan bagian dari salah satu organ pada suatu sistem pernapasan yang 

berfungsi sebagai wadah bertukarnya oksigen dari udara yang menggantikan karbon dioksida 

didalam darah. Yang  berada di dalam dada, dan diseliputi oleh kantung dinding ganda atau 

pleura yang terdapat di bagian luar permukaan paru-paru dan juga dilindungi oleh tulang 

selangka. Manusia memiliki dua bagian paru-paru yaitu sebelah kiri terbagi dari dua bagian 

dan sebelah kanan terbagi menjadi 3 bagian. Dalam melakukan segmentasi pada paru- paru 

ini menggunakan metode Homotopy Tree. Digunakan beberapa sample citra X-Ray Thorax 
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yang digunakan pada paru-paru akan ditemukan suatu hasil nilai rata-rata keakurasian, 

sensitifitas dan spesifisifitas pada dua bagian paru-paru yaitu bagian paru-paru kanan dan 

bagian paru-paru kiri. 

Berdasarkan  percobaan sebelumnya, peneliti telah melakukan uji coba pada 30 sampel 

percobaan data citra X-Ray Thorax dengan menggunakan Homotopy Tree, untuk paru-paru 

kanan aplikasi ini menghasilkan rata-rata akurasi 96,64%, sensitifitas 87,94% dan spesifitas 

94,44%. Sedangkan paru-paru kiri menghasilkan akurasi 94,57%, sensitifitas 74,53% dan 

spesifitas 98,19%. Proses segmentasi optimal untuk pru-paru dengn metode Homotopy Tree 

menggunakan batas maksimal nilai piksel 160. Metode Homotopy Tree ini hanya bisa 

digunakan untuk memperoleh 1 objek dalam satu background (Uma Hamidah, 2013). 

(Eliyen, 2013) telah melakukan penelitian, metode Homotopy Tree merupakan metode 

yang bekerja dengan menyamakan warna pada piksel ketetanggaan dengan melakukan proses 

threshold, dilation, erosion. (Hayati, 2013) telah melakukan penelitian dari perancangan dan 

sistem uji coba yang telah dilakukan, didapatkan bahwa sistem yang dibangun mampu 

melakukan segmentasi paru-paru menggunakan Level Set tingkat rata-rata akurasi paru-paru 

kanan 95,39%, sensitifitas 79.11% dan spesifisitas 98.94%.Sedangkan untuk paru-paru kiri 

rata-rata akurasi 93.98%, sensitifitas 69.95% dan spesifisitas 98.30%. 

Pada penelitian  ini menggunakan 93 sampel citra X-Ray Thorax yang akan dihitung hasil 

validasi dari bagian organ paru-paru bagian kanan dan kiri. Sistem aplikasi ini dapat 

menghitung hasil akurasi, sensitifitas dan spesifitas paru-paru manusia secara otomatis. Dapat 

mempermudah pekerjaan medis seperti membantu radiologi.Tujuan dalam sistem aplikasi 

segmentasi paru-paru dapat mempermudah pengukuran citra x-ray thorax menjadi lebih 

efisien dibandingkan dengan pengukuran secara manual, dan membandingkan hasil 

perhitungan validasi paru-paru secara manual dan secara otomatis oleh sistem. Sistem ini 

menggunakan tahap preprocessing yang  digunakan untuk memperbaiki kualitas citra agar 

didapatkan hasil Segmentasi paru paru yang baik. Pada tahap preprocessing menggunakan 

filter median dan filter gaussian yang dapat memperbaiki kualitas gambar pada paru – paru 
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sebelum dilakukan segmentasi menggunakan metode Homotopy Tree. Sehingga pada saat 

pengujian sampel citra paru-paru  x-ray thorax akan didapatkan hasil yang baik 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Homotopy Tree dan 

active contour. Homotopy adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan tepi dari 

objek dalam sebuah citra yaitu dengan cara menemukan bagian titik-titik dari warna yang 

hampir mirip atau sama dengan ketetanggaannya. Active contour adalah metode  segmentasi 

yang sering digunakan. Metode ini menggunakan model kurva tertutup yang dapat bergerak 

melebar dan mengecil. Tujuan nya pada saat melakukan segmentasi pada paru – paru  dengan 

menggunakan metode active contour untuk mengetahui nilai area perimeter bagian paru – 

paru yang  bagus dan mencari nilai dari akurasi paru - paru dari metode Homotopy Tree yang 

digunakan. Untuk segmentasi paru – paru secara manual dapat menggunakan ROI Free 

Hand, dengan cara meng-crop bagian paru – paru yang diinginkan, untuk dilakukan proses 

segmentasi dengan menggunakan metode Homotopy Tree. Hasil segmentasi manual 

didapatkan nilai TN (True Negative), FN (False Negative), FP (False Positive) dan TP (True 

Negative). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada  penelitian  dengan  judul Aplikasi Segmentasi Paru-Paru Pada Hasil Citra X-Ray 

Thorax Menggunakan Metode Homotopy Tree ini bertujuan untuk melihat hasil perhitungan 

validasi pada paru – paru. Nilai yang didapatkan pada validasi paru yaitu nilai akurasi, 

sensitifitas dan spesifitas paru – paru kanan dan paru – paru kiri. Segmentasi pada paru – paru 

dilakukan secara sistem dengan menggunakan metode Homotopy Tree dan secara manual 

dengan menggunakan ROI Free Hand. Nilai yang dihasilkan pada sistem aplikasi ini hasil 
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perhitungan validasi dari sistem aplikasi segmentasi paru-paru menggunakan metode 

Homotopy Tree dengan menggunakan interface GUI Matlab. Nilai untuk paru –paru kanan 

pada aplikasi ini menghasilkan nilai rata – rata akurasi 89,33 %, sensitifitas 68,57 % dan 

spesifitas 93,58 %. Sedangkan paru – paru kiri menghasilkan nilai rata – rata akurasi 90,65%, 

sensitifitas 65,94% dan spesifitas 94,91 %.  

 

Tabel 33 Hasil Perhitungan Validasi Paru – Paru 

No Parameter Nilai Rata – Rata(%) 

Kiri Kanan 

1 Akurasi 90,65 89,33 

2 Sensitifitas 65,94 68,57 

3 Spesifitas 94,91 93,58 

4 Dice 0,79 0,81 

5 Hausdorff 52,31 30,07 

6 MSSD 2461,54 140,06 

7 PNSR 13,08 12,8 

8 Jaccard 0,65 0,6 

 

Tabel diatas merupakan hasil nilai rata – rata paru – paru dengan menggunakan metode 

Homotopy Tree.parameter – parameter yang digunakan antara lain terdapat parameter Dice, 

Jaccard, Hausdorff, PNSR dan MSSD.Tampilan interface GUI pada aplikasi sistem 

segmentasi paru – paru dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Figure 1 Interface GUI 

Adapun beberapa parameter yang digunakan untuk perhitungan validasi paru – paru adalah 

: 

1. TN ( True Negative)  : Jumlah data negatif yang terklasifikasi benar oleh 

sistem. 

2. TP (True Positive) : Jumlah data positif yang terklasifikasi benar oleh 

sistem. 

3. FN ( False Negative ) : Jumlah data negatif yang terklasifikasi salah oleh 

sistem. 

4. FP ( False Positive) : Jumlah data positif yang terklasifikasi salah oleh 

sistem. 

5. Akurasi : Untuk melihat hasil pengukuran sesuai dengan nilai standar yang 

telah diterima. 

6. Sensitifitas : Kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi sesuatu dengan 

benar atau positif. 

7. Spesifitas : Kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi sesuatu dengan 

negatif. 

8. Jaccard : Suatu indexs yang menunjukkan derajat kesamaan antara suatu 

himpunan set data yang lain. 

9. Dice : Pendekatan Mutual Overlap dikenal sebagai istilah evaluasi dice. 
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Prinsip kerja Metric Mutual Overlap berdasarkan teknik komputasi irisan 

(tumpang tindih) area antara citra ground truth dan citra dengan region 

yang telah tersegmentasi. 

10. PNSR ( Peak Signal to Noise Ratio) : Sebuah parameter yang biasa 

digunakan dalam proses kompresi image untuk mementukan kualitas hasil 

rekonstruksi image akhir. 

11. MSSD ( ) : Menjadi alternative untuk mengestimasi matriks variansi – 

kovariansi error 

12. Hausdorff : Ruangdimana setiap dua buah elemen yang berbeda dapat 

dipisahkan oleh dua buah persekitaran yang saling lepas. 

 

Figure 2 Hasil Pada Sistem 

 

 Gambar 2 menunjukkan hasil dari perhitungan validasi paru – paru setelah dijalankan. 

Dari hasil perhitungan validasi paru – paru di sistem dapat dilihat hasil nilai antara paru – 

paru kanan dan paru – paru kiri. Pada hasil perhitungan validasi paru – paru terdapat nilai 

TP,TN. FN,dan FP. Nilai tersebut digunakan untuk mencari hasil perhitungan akurasi, 

sensitifitas dan spesifitas paru – paru kanan dan paru – paru kiri.  

ROI  free hand  atau (Region of Interest) merupakan suatu proses mengcrop atau cropping 

pada bagian citra paru-paru yang diinginkan. proses cropping citra paru-paru yang dilakukan 
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adalah pada bagian citra paru-paru kanan dan citra bagian paru-paru kiri. Citra yang akan di 

cropping pada tampilan GUI yaitu citra yang sudah dilakukan proses segmentasi dengan 

menggunakan metode Homotopy Tree. 

   

Figure 3 Hasil ROI Free Hand Pada Paru – Paru 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian dengan judul Aplikasi Segmentasi Paru-Paru Pada Hasil Citra X-Ray 

Thorax Menggunakan Metode Homotopy Tree, dengan menggunakan 93 sampel percobaan 

gambar paru – paru. Untuk menghasilkan nilai akurasi, sensitifitas dan spesifitas yang baik 

digunakan filter median dan gaussian dalam proses preprocessing gambar sebelum dilakukan 

proses segmentasi pada paru – paru, sehingga dapat memperbaiki kualitas citra input sebelum 

dilakukan proses segmentasi. Bagusnya nilai akurasi pada paru – paru dapat dipengaruhi oleh 

hasil pengambilan gambar paru- paru dengan menggunakan ROI  free hand. Akurasi paru- 

paru kanan yang dicapai sistem sebesar 89,33016 % dan kiri 90,6583 . 
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Abstract  

At this time, the system for replacing electric power when it goes out using a generator set still 

uses a manual power replacement system, turning on the Generator Set and monitoring the 

Generator set manually by using human control. The use of human control is not practical 

nowadays, because the owner of the house or building when the electricity goes out must turn on 

the Generator Set and transfer the power manually, which in this process requires a very long time 

and excessive energy. The main objective of this research is to create a sophisticated Generator 

Set system with the help of IOT, which will later be named Smart Generator Set. Smart Generator 

Set features automatic power supply change, automatic generator set turn on and Generator Set 

monitoring via Android Application. To implement this feature, the Smart Generator Set works 

using the principle of Automatic Transfer Switch and Automatic Main Failure with the help of the 

NodeMCU microcontroller. Testing the transfer of the power supply from PLN to the Generator 

Set or from the Generator Set to PLN is said to be almost perfect, with a very fast rate of power 

transfer. In several tests, the resulting displacement time lag is always under 10 seconds. Sensor 

testing for monitoring Generator Sets has a very good level of precision. Where in several samples 

of testing each sensor obtained a level of accuracy and precision above 95%. 

Keywords : Microcontroller, Android Application, Generator Set, Automatic Transfer Switch, 

Automatic main Failure. 

Abstrak  

Pada saat ini, sistem penggantian daya listrik saat padam menggunakan generator set masih 

menggunakan sistem pergantian daya manual, menghidupkan Generator Set dan memonitoring 

Generator set secara manual yaitu dengan menggunakan kontrol manusia. Penggunaan kontrol 

manusia kurang praktis pada zaman sekarang, karena pemilik rumah maupun gedung pada saat 

listrik padam harus menghidupkan Generator Set dan memindahkan daya secara manual, dimana 

pada proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga berlebih. Tujuan utama 

dari penelitiasn ini adalah untuk membuat sistem Generator Set canggih dengan bantuan IOT, 
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yang nantinya akan dinamai Smart Generator Set. Smart Generator Set memiliki fitur penggantian 

catu daya otomatis, mengidupkan Generator Set otomatis dan memonitoring Generator Set 

melalui Aplikasi Android. Untuk menerapkan fitur ini Smart Generator Set bekerja menggunakan 

prinsip Automatic Transfer Switch dan Automatic Main Failure dengan bantuan mikrokontroller 

NodeMCU. Pengujian perpindahan catu daya dari PLN ke Generator Set atau Dari Generator Set 

ke PLN dikatakan hampir sempurna , dengan tingkat waktu perpindahan daya yang sangat cepat. 

Damlam beberapa kali pengujian jeda waktu perpidahan yang dihasilkan adalah selalu dibawah 10 

detik. Pengujian sensor untuk memonitoring Generator Set memiliki tingkat kepresisian yang 

sangat baik. Dimana dalam beberapa sampel pengujian setiap sensor didapatkan tingkat 

keakurasian dan kepresisisan diatas 95%. 

 

Kata kunci : Mikrokontroller NodeMCU, Aplikasi Android, Generator Set, Automatic Transfer 

Switch, Automatic Main Failure. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Bahwa Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu faktor penting di tengah 

perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya untuk keperluan industri kecil dan 

rumah diperlukan energi listrik yang terus menerus atau kontinyu dalam menjalankan fungsi 

maupun produksinya. Pada kenyataanya suplai energi listrik dari PLN terkadang mengalami 

gangguan seperti sumber listrik PLN padam sehingga dibutuhkan back-up suplai utama PLN 

yang lain, seperti genset.(Maryanto & Sikki, n.d.). Untuk memindahkan sumber daya 

tersebut ketika terjadinya gangguan/pemadaman listrik masih menggunakan cara 

konvensional yaitu dengan menyalakan generator set secara manual. Hal ini memerlukan 

waktu dan tenaga karena harus melakukan setiap waktu ketika terjadinya 

gangguan/pemadaman listrik untuk itu diperlukan”Sistem Automatic Transfer Switch” yang 

mampu memback-up ketika listrik padam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan listrik secara 

terus menerus.(Hadi Susanto et al., n.d.). Keadaanya sekarang masih banyak masyarakat 

yang kurang sadar akan teknologi yang praktis dan efisien salah satunya pemanfaatan 

internet of things (IOT). Dimana internet of things merupakan konsep yang bertujuan 

memanfaatkan koneksi internet yang terhubung secara terus-menerus seperti mengirim data, 

remote control yang terhubung dalam jaringan lokal maupun global.  
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 Berangkat dari penjelasan tersebut terdapat potensi besar untuk memanfaatkan sistem 

automatic yang dipadukan dengan teknologi internet of things. Hal ini memicu penulis untuk 

menciptakan sebuah sistem yang disebut Smart Generator Set yang berbasis internet of 

things. Sistem ini dibuat dengan menggunakan Automatic Transfer Switch (ATS)  dan 

Automatic Main Failure (AMF) yang akan menghidupkan genset ketika sumber listrik PLN 

padam dan otomatis memindahkan daya dari Generator Set ke PLN serta mematikan genset 

ketika sumber listrik PLN kembali menyala dan otomatis memindahkan daya Generator Set 

ke PLN.  

 Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengembangan, perancangan dan pembuatan 

Smart Generator Set Berbasis Internet Of Things menggunakan mikrokontroller dengan metode 

automatic trnsfer switch dan automatic main failure. Nantinya penelitian ini akan difokuskan 

pada pemilihan sistem kontrol, perakitan sistem, interface sehingga sistem ini dapat berjalan 

secara otomatis dan dapat dimonitoring melalui Android maupun IOS melalui Aplikasi Bylnk. 

Melalui alat ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan dapat mengakses dan 

mengontrol sistem ini dari mana saja dan kapanpun. Dengan adanya alat ini, masyarakat tidak 

perlu memerlukan waktu dan tenaga berlebih untuk mengganti daya ketika terjadinya 

gangguan/pemadaman listrik. Smart Generator Set nantinya dapat dimonitoring dan di kontrol 

melalui antarmuka Aplikasi Bylnk yang dapat diakses melalui Android maupun IOS sehingga 

lebih memudahkan untuk mengontrol daya PLN, Beban, Suhu, Kelembapan dan Jumlah Bahan 

Bakar tanpa harus mengecek secara lansung.  

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimential yang diawali 

dengan studi literatur, tahap implementasi, perancangan, pembuatan hardware dan software, 

hingga uji coba. Adapun perancangan flowchart sistem seperti pada gambar 1  
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Gambar 1. Flowchart Sistem 

 

Gambar 1 merupakan flowchart sistem yang menjelaskan algoritma sebuah sistem 

bekerja. Diagram alir berfungsi sebagai acuan dalam membuat listing program. Pada diagram 

alir berisi penentuan instruksi dari program yang akan dibuat. Diagram alir dapat 

menunjukkan secara jelas arus pengendalian algoritma, yaitu bagaimana rangkaian 

pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya merancang blok diagram sistem dan perancangan 

elektronik. Adapun blok diagram sistem dan perancangan elektronik yang dibuat seperti 

gambar 2 
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Gambar 2. Diagram Sistem dan Perancangan Elektronik 

 Gambar 2 merupakan blok diagram dan perancangan sistem keseluruhan dalam Smart 

Generator Set. Dalam alat ini terdapat sebuah mikrokontroller NodeMCU yang berfungsi 

sebagai kontroller, pengolah data sensor dan sebagai pengirim data ke interface melalui wifi. 

NodeMCU terhubung sensor PZEM 1 memonitor tegangan sumber daya dari PLN yang 

disalurkan ke beban, jika sumber daya dari PLN berjalan normal seperti biasa maka sumber 

daya tetap akan disalurkan ke beban melalui sumber daya PLN dan jika sumber daya dari 

PLN mengalami gangguan maka akan secara otomatis mengganti ke sumber daya cadangan. 

Pendektesian gangguan sumber daya PLN dideteksi melalui sensor tegangan yang terpasang 

pada sumber daya PLN adapun gangguan yang dideteksi adalah tegangan, jika informasi 

tegangan dari sumber daya PLN turun secara drastis maka mikrokontroller akan membaca 

sumber daya dari PLN tidak berjalan normal, kemudian mikrokontroller memerintahkan relai 

3 sehingga Sumber daya dari PLN yang tersalurkan ke beban terputus. Dikarenakan sumber 

daya dari PLN berjalan tidak normal maka mikrokontroller akan memerintahkan relai 2 

untuk menghidupkan Generator Set dalam waktu 3-5 second. Kemudian mikrokontroller 

akan memerintahkan relai 1, sehingga  sumber daya dari Generator Set tersalurkan ke beban. 

Kemudian jika sumber daya PLN sudah terdeteksi sensor PZEM 1 kembali normal maka 

mikrokontroller akan memerintahkan relai 1 untuk memutus sumber daya Generator Set dari 

beban dan memerintahkan  relai 3 agar kembali agar beban terhubung kembali ke sumber 
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daya PLN. Kemudian mikrokontroller akan memerintahkan 

relai 2 untuk menonaktifkan Generator Set.  

Sensor ultrasonik berfungsi untuk memonitoring jumlah 

bahan bakar pada Generator Set dan sensor DHT 11 berfungsi untuk 

memonitoring suhu Generator Set. Sensor PZEM 2 hanya 

berfungsi untuk memberi informasi tegangan dan arus saja kepada 

client. Monitoring tersebut dapat dilihat melalui interface android atau 

ios yang menggunakan aplikasi Blynk yang terhubung ke 

NodeMCU melalui 

wifi. Adapun 

tampilan dari interface tersebut dapat dilihat pada gambar 3 

 

Gambar 3. Interface Android / IOS 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Smart Generator Set dapat melakukan perpindahan daya secara otomatis dari sumber 

daya PLN ke sumber daya Genset jika terjadi gangguan pada daya PLN. Smart Generator Set 
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juga dapat memonitoring daya beban, suhu, kelembapan, dan jumlah bahan bakar melalui 

interface aplikasi android secara real time. 

 Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji kinerja alat serta hubungan antara 

perangkat keras dengan perangkat lunak. Dalam artian pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui alata dan program yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Pengujuian dilakukan dengan menguji fungsional alat dan aplikasi. Proses 

pengujian dilakukan pada sensor PZEM, sensor DHT, sensor Ultrasonik, dan Otomasi. Untuk 

pengujian otomasi dilakukan dengan melakukan simulasi mematikan dan menghidupkan 

daya PLN apakah sistem akan berjalan sesuai dengan program yang diberikan. Dari 

pengujian tersebut di dapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 1. Pengujian Otomasi 

Sumber 

Daya 
Kondisi 

Relai 3 

(PLN) 

Relai 1 

(Genset) 

Relai 2 (Stater 

Genset) 

PLN 

 

Hidup 
Normaly 

Close 

Normaly 

Open 
Normaly Open 

Mati 
Normaly 

Open 

Normaly 

Close 

Normaly Close 

Selama 3 Detik 

Dari tabel 1 merupakan hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 5 kali, dari data 

tersebut dapat membuktikan bahwa ketika daya PLN mati maka relai 3 akan memutus 

sumber daya PLN ke Beban, kemudian relai 2 menghidupkan Genset dan relai 1 

menghubungkan daya Genset ke beban begitu juga sebaliknya.  Dari pengujian simulasi 

tersebut juga dilakukan perhitungan delay dalam perpindahan daya. Delay yang terjadi pada 

perpindahan daya terhitung sangat cepat, dapat diartikan sistem alat ini berjalan dengan 

efisien dan efektif, untuk delay yang dihasilkan dapat dilihat pada table 2 

Tabel 2. Jeda waktu Perpindahan Daya 

Percobaan Perpindahan Catu Daya Dari Perpindahan Catu Daya Dari 
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PLN ke Genset Genset ke PLN 

1 7 Detik 4 Detik 

2 8 Detik 7 Detik 

3 6 Detik 6 Detik 

4 7 Detik 8 Detik 

5 5 Detik 5 Detik 

 

Untuk pengujian pada sensor dilakukan dengan mengambil data setiap sensor yang 

dingunakan dan dibandingkan dengan data alat ukur. Dari 10 kali pengujian setiap sensor 

yang dilakukan didaptkan rata-rata tingkat keakurasian seperti pada table 3   

Tabel 3. Tingkat Keakurasian Sensor 

Sensor Tingkat Keakurasian (%) 

Sensor PZEM 1 99 

Sensor PZEM 2 99 

Sensor DHT 11 98.70 

Sensor Ultrasonik 95 

 

Adapun sensor yang dingunakan adalah sensor DHT 11, Sensor PZEM, Sensor 

Ultrasonik. Sebagai data perbandingan keakurasian sensor menggunakan alat ukur suhu dan 

kelembaban, Multimeter dan Alat Pengukur Jarak. 

SIMPULAN  
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Dari penelitian ini yang berjudul Smart Generator Set Berbasis Internet Of Things dapat 

disimpulkan bahwa semua sistem Smart Generator Set dapat bekerja dengan baik serta 

pembacaan data sensor nya dapat dimonitoring melalui interface android maupun ios. Untuk 

tingkat keakurasian data dari sensor DHT11 diperoleh sebesar 98,70, pembacaan sensor 

PZEM diperoleh sebesar 99%, pembacaan sensor Ultrasonik diperoleh sebesar 95%. Sistem 

otomasi pada sistem yang dirancang berjalan dengan sempurna dan jeda waktu yang sangat 

cepat. 

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah 

dengan penambahan fitur Backup Power UPS pada saat catu daya PLN padam, terlebih 

dahulu di backup oleh UPS sehingga perangkat tidak padam sampai Genset dalam kondisi 

hidup. Kemudian dapat mengembangkan dengan mikrokontroller terbaru, serta agar dapat 

menambahkan fitur menghidupkan Genset secara berkala sehingga Genset dapat dipanaskan 

walaupun tidak terpakai 

 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1542 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

DAFTAR PUSTAKA 

Hadi Susanto, N., Teknologi Yogykarta Jl Ringroad Utara Jombor Sleman Yogyakarta, U., & 

Sutopo, J. (n.d.). Sistem Automatic Transfer Switch Berbasis Arduino. 1–7. 

Maryanto, I., & Sikki, M. I. (n.d.). Sistem Automatic Transfer Switch ( Ats ) Automatic Main 

Failure ( Amf ) Menggunakan Sms. 6(1), 19–32. 

Pakpahan, R., Ramadan, D. N., & Hadiyoso, S. (2017). Rancang Bangun Dan Implementasi 

Automatic Transfer Switch (Ats) Menggunakan Arduino Uno Dan Relai. Jurnal Elektro 

Dan Telekomunikasi Terapan, 3(2), 332–341. https://doi.org/10.25124/jett.v3i2.302 

Pakpahan, S., & Agung, A. RANCANG BANGUN AMF-ATS BERBASIS SIM800L DENGAN 

FUNGSI MONITORING STATUS SWITCHING PADA GENSET Sahat Martua Parulian 

Pakpahan Achmad Imam Agung. 8(1), 81–89. 

Silitonga, D. C. T.  Automatic Transfer Switch Dengan Mikrokontroler. 

 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1543 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

PROTOTIPE SISTEM PEMANTAUAN KONDISI CUACA PEKANBARU 

 

        Aulia Ikrar Muhammad), Dr. Emansa Hasri Putra, S.T., M.Eng.2 

 

1Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265  

2Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru, 27265   

E-mail: aulia17tet@mahasiswa.pcr.ac.id 

 

Abstract  

The occurrence of differences in weather conditions (rain, temperature, humidity, wind direction and speed) in 

the city of Pekanbaru from one place to another even though it is still in one sub-district. The difference in 

rainfall can disturb the community. Many people do not know the information about the weather conditions. The 

application of technology in the form of sensors as a monitoring system for weather conditions can be used to 

assist in collecting information data for the local community. The design is made using Arduino which is 

equipped with an anemometer sensor that functions to measure wind speed, wind direction sensor, DHT11 

temperature sensor to detect air temperature and humidity. The data that has been read by the sensor will be sent 

to the server which is displayed on the web. The data generated in the form of wind speed, wind direction, 

temperature, and humidity. The test results obtained that the tool can monitor weather conditions with a 

temperature range of 25oC to 33oC, the resulting temperature accuracy is 95.96%. The humidity accuracy value 

is 95.91%. The wind speed value generated by nature is 0.00 M/s when the wind conditions do not blow up to 

3.05 M/s when the wind conditions blow, the accuracy value obtained from the wind speed sensor is 78.07%. 

The wind direction shown is northwest, west, southeast, and south. The wind direction when doing the test often 

shows the southeast cardinal direction. Monitoring is carried out via the internet via a web that is connected to 

the internet network. With this system, information on weather conditions can be known to everyone through 

the website in real time or directly to find out the current weather info 

Keywords: Monitoring Weather, Wind Speed and Direction, Arduino, Website 

 

Abstrak  

Terjadinya perbedaan kondisi cuaca (hujan, suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin) di kota 

Pekanbaru antara satu dengan tempat lainnya walaupun masih dalam satu Kecamatan. Dengan adanya 

perbedaan curah hujan tersebut dapat menggangu masyarakat. Banyak masayarakat yang tidak dapat 

mengetahu informasi kondisi cuaca tersebut. Pengaplikasian teknologi berupa sensor sebagai sistem 

monitoring kondisi cuaca dapat digunakan membantu dalam pengambilan data informasi untuk 

masyarakat setempat. Perancangan yang dibuat menggunakan arduino yang dilengkapi dengan sensor 

anememometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, sensor arah angin, sensor suhu 

DHT11 untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan udara. Data yang sudah terbaca oleh sensor akan 

mailto:aulia17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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dikirim ke server yang ditampilkan pada web. Data yang dihasilkan berupa kecepatan angin, arah angin, 

suhu, dan kelembapan. Hasil pengujian diperoleh bahwa alat dapat memantau kondisi cuaca dengan 

rentang nilai suhu 25oC hingga 33 oC, nilai akurasi dihasilkan suhu adalah 95.96 %. Nilai akurasi 

kelembapan 95,91 %. Nilai kecepatan angin yang dihasilkan oleh alam adalah 0.00 M/s pada saat 

kondisi angin tidak berhembus hingga 3.05 M/s pada saat kondisi angin berhembus, nilai akurasi yang 

didapatkan dari sensor kecepatan angin adalah 78.07%. Arah angin yang ditampilkan barat laut, barat, 

tenggara, dan selatan. Arah angin yang pada saat melakukan pengujian yang sering tampil arah mata 

angin tenggara.  Monitoring dilakukan via internet melalui web yang tarhubung ke jaringan internet. 

Dengan adanya sistem ini, informasi kondisi cuaca dapat diketahui semua orang melalui website secara 

realtime atau secara langsung mengetahui info cuaca pada saat ini. 

Kata Kunci: Monitoring Cuaca, Kecepatan dan Arah Angin, Arduino, Website. 

 

PENDAHULUAN 

Angin merupakan udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara 

disekitarnya. Angin bergerak ke tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke 

tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Apabila dipanaskan, udara akan memuai. Udara 

yang memuai akan menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara 

turun karena udaranya berkurang 

Cuaca ekstrim adalah fenomena yang tidak normal bagi seluruh orang. Cuaca yang 

sangat ekstrim dapat menimbulkan bencana yang sangat bahaya, seperti angin puting beliung 

di wilayah indonesia. Dari kejadian bencana puting beliung yang sangat besar maka itu harus 

dapat diminimalisir, dimana apabila terjadi bencana puting beliung atau bencana yang lainnya 

maka dapat di informasikan kepada masyarakat. Sehingga perlu diciptakan suatu alat 

perancangan monitoring kondisi cuaca yang dimana salah satu solusi dengan membuat 

perangkat sistem yang sangat efektif dan efisien untuk pengukuran arah angin dan kecepatan 

angin yang memberikan data secara real time. Dengan adanya perancangan alat ini sangat 

dibutuhkan demi mendapatkan data yang akan dipakai dalam berbagai sektor kehidupan.  

Instrument perancangan alat monitoring ini dibangun dengan menggunakan sensor 

kecepatan angin yang berfungsi sebagai pengukur kecepatan angin, sensor arah angin sebagai 

pengukur arah angin, dan sensor DHT11 sebagai pengukur suhu dan kelembapan. Wemos  d1 

mini berfungsi sama halnya dengan NodeMCU ESP8266 yang berperan sebagai 
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menghubungkan wifi, kelebihan dari ESP8266 ialahh adanya module shield untuk pendukung 

hardware plug and play. Kemudian alat ini akan diletakan pada ruang yang terbuka atau 

outdoor, hal ini akan dapat pengambilan data sensor tersebut sehingga dikirim ke sebuah web 

untuk menampilkan sebuah data grafik secara real time. Pada perancagan alat ini 

mengkoneksikan sistem informasi monitoring kecepatan angin, arah angi dan suhu melalui 

web yang dirancang. Web yang hanya meliputi monitoring data kecepatan angin, arah angin, 

dan suhu bersifat real time. Alat yang dirancang dapat melakukan monitoring secara jarak 

jauh. 

METODE PENELITIAN 

Pengujian alat Prototipe Sistem Pemantauan Kondisi Cuaca Pekanbaru ini 

dilakukan dengan cara observasi (pengambilan data langsung di luar ruangan atau di 

alat diletakan ditempatkan posisi yang lebih tinggi). Adapun beberapa parameter 

pengujian yang diamati yaitu; kecepatan angin, arah angin, suhu, dan kelembapan yang 

ditampilkan ke web yang dirancang serta dapat dimonitoring dari jarak jauh melalui 

sebuah smartphone atau laptop. Data pengujian dari alat tersebut akan dibandingkan 

dengan data yang ada pada BMKG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Kerja Penelitian 
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Perancangan alat elektronik ini dibuat agar sistem yang akan dibuat berjalan 

dengan baik. Gambar dibawah ini  merupakan perancangan hardware dari 

perancangan alat monitoring kondisi cuaca meliputi kecepatan angin,arah 

angin,suhu menggunakan arduino dan web. 

 
 

Gambar 2 Perancangan Alat  

 

2. Perancangan Software 

Dalam perancangan software menggunakan software arduino IDE untuk 

memprogram dan kemudian meng-upload ke arduino uno dan wemos d1 mini. 

Dalam software ini wemos d1 mini dilakukan pemograman untuk melakukan 

fungsi- fungsinya. Wemos d1 mini dapat diprogram menggunakan arduino IDE dan 

Scripting lua. Arduino menggunakan bahasa pemograman sendiri yang menyerupai 

bahasa C. 
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Gambar.3 Software Arduino Uno  

Dalam perancangan software khusus web ini menggunakan bahasa 

pemograman php+Html, software yang digunakan untuk pemograman tersebut 

ialah menggunakan visual studio code. Dimana pada website ini akan 

menampilkan sebuah data dari sensor-sensor yang sudah dipasang pada 

perancangan alat. Pada program website yang akan dibuat menggunakan 

metode post get http request. Dapat dilihat pada 

pada gambar dibawah ini untuk membuat program 

php dan Html tersebut: 

 

Gambar 4 Software Pembuatan Website. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dari Prototipe Sistem Pemantauan Kondisi Cuaca Pekanbaru ini dilakukan 

dengan mengambil data setiap sensor yang digunakan. Adapun sensor yang digunakan adalah 

sensor kecepatan angin, sensor arah angin dan sensor DHT11.  . Sebagai data pembanding 

keakurasian sensor menggunakan alat pengukur suhu dan kelembapan yang sudah dijual 

dipasaran.  
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Gambar 5. Rancangan Alat Prototipe 

Sistem Pemantauan Cuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1549 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

Gambar 6. 

Prototipe Sistem 

Pemantauan Cuaca 

 

Gambar 7. Grafik Hasil Kecepatan Angin           

Gambar 8. Data Arah 

Angin realtime 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Hasil DHT 11 realtime 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1550 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

  Gambar 10. Grafik kecepatan Angin                       Gambar 11. Grafik Suhu 

 

 

Gambar 7, gambar 8, dan gambar 9 merupakan hasil data secara realtime yang 

berbentuk grafik dan berbentuk data. Dimana data yang diperoleh yaitu pada saat pengujian 

berlangsung dan data yang terbaca oleh sensor akan terkirim ke sebuah website monitoing 

secara langsung dan menampilkan semua data yang sudah diperoleh. Data terkirim ke sebuah 

website harus terhubung ke jaringan internet. Data yang sudah didapatkan maka data secara 

otomatis akan tersimpan dalam log yang sudah tersedia dalam website tersebut. Apabila ingin 

melihat data yang lalu atau yang sudah lama maka data masih tersimpan dalam website 

monitoring dan data bisa juga di unduh. 
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Gambar 12. Grafik Kelembapan 

 

Dari gambar diatas merupakan hasil data grafik pembanding dengan BMKG. Dari 

perancangan alat yang sudah dibuat hasil data yang telah didapatkan selama pengujian hasil 

yang didapatkan hampir sama dengan data BMKG secara langsung. Perbedaan beberapa data 

dari alat yang telah dirancang dengan BMKG ialah salah satu peletakan alat yang masih 

belum akurat dan tidak terlalu tinggi sehingga sesnor kecepatan angin dan sensor arah angin 

masih belum mengenai sensor, tetapi kebanyakan data yang diperoleh oleh perancangan alat 

yang telah dibuat sudah mendekati data yang ada pada BMKG. 

 

 

Gambar 13.Tampilan Login Web Monitoring      Gambar 14.Tampilan Pada Web 

Monitoring 

 

 

 

G

ambar 

15. Tampilan Buat Laporan Data 

 

Pada Gambar diatas merupakan tampilan website yang telah dirancang untuk melihat 

data secara realtime yang dibaca oleh sensor pada saat pengujian. Gambar 13 merupakan 

tampilan awal untuk masuk ke halaman website yaitu menggunakan username dan password. 

Gambar14 merupakan halaman website yang terdiri dari dashboard yaitu menampilkan 
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keseluruhan grafik dari tiap sensor, menampilkan tanggal, waktu, dan data berupa angka. 

Gambar 15 merupakan dimana semua data yang telah lama diambil atau data yang baru 

masuk ke dalam website bisa di unduh untuk menampilkan data dari dulu hingga sekarang.  

 

Tabel 1 

Hasil pengujian Keseluruham 

No Tanggal Waktu 

Data Pengujian Alat 

Kecepatan 

Angin 

(M/s) 

Arah 

Angin 

Suhu 

(°C) 

Kelembaban 

(%) 

Kondisi 

Cuaca 

1  

11 Mei 

 

 2021 

01.00 1.17 Barat 25 95 Berawan 

2 
04.00 1.77 Barat 24 95 

Hujan 

Ringan 

3 
07.00 2.15 

Barat 

Laut 
27 95 

Berawan 

4 10.00 2,20 Selatan 29 90 Berawan 

5 
13.00 2.09 Tenggara 29 95 

Cerah 

Berawan 

6 
16.00 0.00 Tenggara 32 80 

Hujan 

Ringan 

7 
19.00 2.38 Barat 28 95 

Hujan 

Ringan 

8 
22.00 0.00 Barat 28 95 

Hujan 

Petir 

1 

12 Mei 

2021 

 

01.00 2.54 Selatan 23 100 
Hujan 

petir 

2 
04.00 2.83 Selatan 23 100 

Hujan 

Petir 

3 
07.00 2.43 Tenggara 28 95 

Hujan 

Ringan 

4 
10.00 2.66 Selatan 26 90 

Hujan 

Ringan 

5 
13.00 0.00 Tenggara 28 95 

Hujan 

Ringan 

6 
16.00 0.00 Tenggara 28 85 

Hujan 

Ringan 
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7 
19.00 2.15 Tenggara 26 95 

Hujan 

Ringan 

8 
22.00 0.00 Tenggara 25 95 

Hujan 

Ringan 

1 

13 Mei 

2021 

 

01.00 0.00 Tenggara 24 100 Berawan 

2 04.00 0.00 Tenggara 24 90 Kabut 

3 
07.00 2.04 Tenggara 25 100 

Hujan 

Ringan 

4 
10.00 0.00 Tenggara 28 85 

Hujan 

Ringan 

5 
13.00 2.60 Barat 30 75 

Hujan 

petir 

6 
16.00 0.00 Selatan 28 90 

Hujan 

Petir 

7 
19.00 0.00 Selatan 25 95 

Hujan 

Petir 

8 22.00 0.00 Selatan 25 95 Berawan 

1 

14 Mei 

2021 

01.00 1.98 Barat 24 100 Berawan 

2 04.00 1.92 Barat 24 95 Kabut 

3 07.00 0.00 Barat 27 95 Kabut 

4 10.00 2.09 Selatan 28 90 Berawan 

5 
13.00 2.50 Selatan 28 60 

Cerah 

Berawan 

6 16.00 0.00 Selatan 31 75 Cerah 

7 
19.00 1.20 

Barat 

Laut 
26 80 

Berawan 

8 
22.00 0.00 

Barat 

Laut 
25 95 

Berawan 

 

Tabel 2 

Hasil pengujian  

Komponen Hasil Pengujian 

(%) 
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Sensor Kecepatan Angin 78.07 

Sensor DHT 11 Suhu 95.26 

Sensor DHT 11 Kelembapan 95,91 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat hasil pengujian setiap komponen yang digunakan pada Alat 

yang telah dirancang. Pengujian pertama yaitu sensor kecepatan angin dengan keakurasian 

78.07%. Terdapat sedikit error yang diseabkan oleh perbedaaan sensor yang digunakan oleh 

alat pembanding kecepatan angin dengan sensor yang digunakan di alat yang telah dirancang. 

Pengujian berikutnya adalah sensor suhu DHT11 dengan keakurasian 95.96%. Pengujian 

berikutnya adalah sensor kelembapan DHT 11 dengan keakurasian 95.91% Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui sistem yang telah dibuat, dapat memberikan informasi terkait 

kondisi cuaca kecepatan angin secara real time yang ditampilkan pada webiste monitoring. 

Tabel 2 merupakan hasil keseluruhan data pengujian pada saat mealukan pengujian. 

Alat monitoring kondisi cuaca kecepatan angin ini dilengkapi dengan beberapa sensor 

yang dapat memberikan informasi mengenai kecepatan terkini, seperti nilai kecepatan angin, 

arah angin, suhu, dan kelembapan udara. Data sensor dikrimkan pada website yang 

dinamakan” weather monitoring”. Data yang tersimpan di database kemudian ditampilkan 

melalui website yang dapat menampilkan informasi cuaca kecepatan angin secara real time. 

Website yang telah dirancang menggunakan domain + hosting bisa menggunakan jaringan 

mana saja. Titik peletakan sensor berfokus pada diluar ruangan atau ditempat terbuka supaya 

sensor tersebut mengenai angin. pada saat pengujian di outdoor sensor kecepatan angin harus 

mengenai angin yang sangat kuat, dan angin tersebut ada pada angin itu kapan berhembus. 

Pada sensor suhu dan kelembapan bekerja dengan baik karena selisih nilai pembacaan sensor 

tidak terlalu besar dengan nilai pengukuran kualitas kondisi cuaca BMKG. Pengiriman data 

dan waktu komputasi yang dibutuhkan untuk menampilkan data sensor ke halam website 

yang sudah dirancang berkisar 1-5 detik, terggantung kepada kecepatan akses internet yang 

digunakan. 
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SIMPULAN  

Dari penelitian ini yang berjudul Prototipe Sistem Pemantauan Cuaca Pekanbaru dapat 

disimpulkan bahwa semua sistem penyusun alat yang telah dirancang dapat bekerja dengan 

baik serta pembacaan data sensor nya dapat di monitoring melalui website. Untuk tingkat 

keakurasian data dari sensor DHT11  suhu diperoleh sebesar 95.26%, sensor kelembapan 

diperoleh sebesar 95.91%, dan sensor kecepatan angin diperoleh sebesar 78.07%.  

Prototipe sistem pemantauan kondisi cuaca otomatis telah dirancang dengan baik. 

Spesifikasi pada alat ini memiliki sebuah website yang telah dirancang dengan mempunya 

setiap interface kecepatan angin, arah angin, dan suhu. Pada website tersebut bisa 

menampilkan data laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Website ini juga menyediakan 

tampilan grafik setiap sensor yang dapat dilihat perubahan grafik ketika pengabilan data 

secara langsung. 
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Abstract  

The development of the technology industry is currently very fast, not to mention that household 

electrical products are also increasingly varied. All of this equipment really requires electrical 

energy to operate it. Sometimes in a household there are a lot of electrical appliances, regardless 

of how much electricity is installed. Safety and comfort problems caused by overload currents are 

one of the most important things for electric power users. From the description above, the authors 

found an idea to make equipment that functions to monitor and control the use of electric power, 

namely a monitoring system and control of electronic devices based on android. The tool uses an 

ESP32 wifi module, ACS712 current sensor, 4 channel relay and an Android Smartphone. The 

way this tool works is the ESP32 wifi module measures the incoming current through the ACS712 

sensor, after the current is obtained the ESP32 wifi module calculates the electricity usage rate 

(Tariff = (Power x electricity rate / watt) which is then stored to the server. If an electronic device 

crosses the power limit, then the electronic device is cut off via a relay on the last device. The 

server will be given a storage memory of the monitoring results in the form of a graph, so that it 

can be viewed again and given a scheduling system for the on or off time of each electronic 

device. On this tool, the accuracy level of the ACS712 current sensor is obtained , at sensor 1 is  

98.56%, sensor 2 is 98.54% and sensor 3 is 98.33%. 

Keywords: monitoring, sensor ACS712, relay, modul wifi ESP32. 

Abstrak  

Perkembangan industri teknologi saat ini sangat pesat, tidak ketinggalan untuk produk peralatan 

listrik rumah tangga juga semakin bervariasi. Semua peralatan tersebut sangat membutuhkan 

energi listrik guna mengoperasikannya. Terkadang dalam satu rumah tangga peralatan listrik 

sangat banyak tanpa memperhatikan berapa besar pemakaian daya listrik yang terpasang. Masalah 

keamanan dan kenyamanan yang disebabkan oleh arus beban lebih merupakan salah satu hal yang 

sangat penting pada pengguna daya listrik. Dari gambaran di atas, penulis menemukan ide untuk 

membuat peralatan yang berfungsi untuk me-monitoring dan mengendalikan penggunaan 

mailto:vira17tet@mahasiswa.pcr.ac.id
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pemakaian daya listrik yaitu sistem monitoring dan pengendalian perangkat elektronik berbasis 

android. Alat tersebut menggunakan modul wifi ESP32, sensor arus ACS712, relay 4 channel dan 

Smartphone Android. Cara kerja alat ini adalah modul wifi ESP32 mengukur arus yang masuk 

melalui sensor ACS712, setelah arus didapatkan modul wifi ESP32menghitung tarif penggunaan 

listrik (Tarif = (Daya x tarif listrik/watt) untuk selanjutnya disimpan ke server. Jika ada perangkat 

elektronik melewati batas daya, maka perangkat elektronik diputus listriknya melalui relay pada 

perangkat terakhir. Pada server akan diberi memori penyimpanan hasil monitoring yang berbentuk 

grafik, agar dapat dilihat kembali serta diberi sistem penjadwalan untuk waktu hidup atau mati 

setiap perangkat elektronik. Pada alat ini didapatkan tingkat akurasi sensor arus ACS712, sensor 1 

sebesar 98.56%, sensor 2 sebesar 98.54% dan sensor 3 sebesar 98.33%. 

 

Kata Kunci: monitoring, sensor ACS712, relay, modul wifi ESP32. 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi berkembang dengan begitu pesatnya, dunia elektronika dan komputasi 

memiliki peranan yang sangat vital dalam pengembangan teknologi dewasa ini, saat ini ada 

begitu banyak perangkat elektronik yang dibuat dan dirancang untuk membantu melakukan 

pekerjaan manusia, perangkat elektronika dengan mudah dapat dijumpai disekitar tempat 

tinggal kita, dengan hadirnya perangkat – perangkat elektronika ini manusia bisa terbantu 

untuk melakukan pekerjaan yang lebih cepat, efisien dan tentunya dengan hasil yang lebih 

baik.Oleh karena itu, menurut (Temy Nusa, 2015) menjelaskan bahwa Manajemen listrik 

yang lebih baik di rumah diperlukan suatu perangkat elektronika yang dapat memonitor 

pemakaian energi listrik pada perangkat yang dianggap cukup boros dengan memanfaatkan 

mikrokontroler.  Dengan membuat perangkat pemonitor dan pembatas energi listrik berbasis 

mikrokontroler maka dapat dimungkinkan untuk mematikan listrik ketika telah melebihi 

kuota listrik yang kita tentukan, dengan demikian maka kredit listrik pada kWh meter 

prabayar PLN dapat terpakai habis sesuai dengan target manajemen listrik dari pelanggan itu 

sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Temy Nusa (2015) salah satu mahasiswa Jurusan 

Teknik Elektronika, UNSRAT, Manado yang berjudul “Sistem Monitoring Konsumsi Energi 

Listrik Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler”. Permasalahan pada penelitian adalah 
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bagaimana melakukan manajemen listrik yang lebih baik di rumah.  Solusi yang diberikan 

yaitu membuat sistem monitoring pemakaian energi listrik pada perangkat yang dianggap 

cukup boros dengan memanfaatkan mikrokontroler. Alat yang dirancang untuk memonitor 

konsumsi energi listrik ini memanfaatkan transformator step-down untuk mengukur tegangan 

sumber dari PLN, sementara untuk mengukur arus beban memanfaatkan sensor arus ACS712 

dan mikrokontroler ATmega 328 buatan ATMEL, difungsikan untuk mengolah semua data 

dari parameter – parameter yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai konsumsi energi listrik, 

serta menampilkannya pada LCD karakter 20x4 untuk memberikan informasi kepada 

pengguna listrik. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aziska Purba Anggiawan dan Slamet 

Winardi, ST., MT (2016) salah satu mahasiswa Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu 

Komputer, Universitas Narotama yang berjudul “Perancangan Alat Monitoring Penggunaan 

Daya Listrik Secara Detail menggunakan Mikrokontroler”. Permasalahan pada penelitian 

adalah bagaimana masyarakat bisa me-monitoring penggunaan energi listrik secara detail. 

Solusi yang ditawarkan yaitu membuat Prototype Monitoring Daya Listrik yang bisa bekerja 

secara otomatis. Alat tersebut menggunakan mikrokontroler Arduino Uno ditambah dengan 

sensor Arus ACS712, dan Modul Micro SD beserta LCD. Cara kerja alat ini adalah 

mendeteksi arus listrik yang masuk Input dari beban peralatan listrik pada sensor ACS712, 

maka secara sistem sensor akan menerima arus masuk tersebut kemudian arus tersebut di 

arahkan pada modul mikrokontroler Arduino Uno untuk mengkonversikan secara sistem 

dengan hitungan rumus daya (Wh) Wh = I x t (Arus x waktu) sehingga akan mendapatkan 

hasil daya listrik yang di pakai selama pemakaian dalam bentuk laporan CSV. Hasil dari 

penelitian ini berfungsi dengan baik, selain itu laporan yang dihasilkan pada file laporan 

dalam bentuk CSV dapat membantu dalam mengontrol pemakaian listrik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syahrizal Aditotmo, Iwan Sugihartono dan 

Muhammad Abdul Hadi (2017) salah satu Mahasiswa Program Studi Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “ 

Rancang Bangun Prototype Sistem Kontrol Dan Monitoring Perangkat Listrik Rumah 
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Tangga Berbasis Aplikasi Mobile Phone Dan Komputasi Awan (Cloud Computing)”. 

Permasalahan pada penelitian adalah bagaimana pengguna listrik/konsumen dapat 

menghemat pemakaian listrik dan mengubah kebiasaan konsumen menggunakan listrik yang 

tidak perlu. Solusi yang ditawarkan yaitu membangun sebuah sistem kendali otomatis 

perangkat listrik rumah tangga dengan menggunakan metode sensing, monitoring, dan 

actuating yang berperan penting dalam mengkontrol dan memonitor penggunaan listrik di 

suatu rumah. Sistem ini dibangun dalam sebuah platform cloud computing yang menyediakan 

tools dan mekanisme untuk membantu user memonitor sekaligus mengontrol penggunaan 

perangkat listrik yang ada di rumah dengan menggunakan web browser atau aplikasi mobile 

phone secara realtime kapanpun dan dimanapun. Prototype ini menggunakan mikrokontroler 

Arduino Uno dan tiga buah sensor yaitu sensor PIR, dan sensor LDR, yang berfungsi sebagai 

controling. Selain sebagai controling, prototype ini berfungsi sebagai monitoring penggunaan 

perangkat listrik yang perlu di aktifkan atau tidak. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M Syukur Budiawan H (2017) yang berjudul 

”Sistem Pengendali Beban Listrik Berbasis Android”. Sistem pengendali beban listrik adalah 

alat yang dirancang untuk mengatur dan mengontrol pemakaian listrik. Proses pembacaan 

arus listrik menggunakan sensor arus ACS712 sedangkan dalam proses menahan beban arus 

listrik saat pemakaian yang telah diatur melebihi pemakaian menggunakan Relay. Lcd 

digunakan untuk menampilkan pemakaian listrik. Mikrokontroler yang digunakan adalah 

Mikrokontroler Arduino Mega sebagai kontrol utama sistem. Hasil penelitian ini adalah 

sebuah sistem pengendali beban arus listrik yang dapat mengatur dan mengontrol pemakaian 

listrik agar dapat meminimalisir pemakaian listrik. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Bobby Prima Tama (2019) salah satu 

mahasiswa Jurusan Teknik Elektronika Telekomunikasi, Politeknik Caltex Riau, yang 

berjudul “Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring dan Pengendalian Perangkat 

Elektronik Berbasis Android” Permasalahan pada penelitian adalah bagaimana masyarakat 

bisa me-monitoring penggunaan energi listrik. Solusi yang ditawarkan yaitu membuat 

Prototype Monitoring Perangkat Elektronik yang bisa bekerja secara otomatis, Alat tersebut 
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menggunakan Modul wifi ESP32 ditambah dengan Sensor Arus ACS712, dan Relay. Cara 

kerja alat ini adalah Modul Wifi ESP32 mengukur Arus yang masuk melalui sensor ACS712, 

setelah nilai arus diperoleh, modul wifi ESP32 menghitung daya/Kwh penggunaan listrik. 

Selanjutnya, modul wifi ESP32 menghitung pemakaian listrik, setelah daya dan nilai tarif 

diperoleh untuk setiap perangkat elektronik, maka modul wifi ESP32 mengirim data ke 

Android yaitu ditampilkan pada aplikasi Blynk. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (Bobby Prima 

Tama, 2020) dengan judul Penelitian “Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring dan 

Pengendalian Perangkat Elektronik Berbasis Android”. Permasalahan pada penelitian adalah 

bagaimana masyarakat bisa memonitoring penggunaan energi listrik. Solusi yang ditawarkan 

yaitu membuat Prototype Monitoring Perangkat Elektronik yang bisa bekerja secara otomatis, 

Alat tersebut menggunakan Modul Wifi ESP32 ditambah dengan Sensor Arus ACS712, dan 

Relay. Cara kerja alat ini adalah Modul Wifi ESP32 mengukur Arus yang masuk melalui 

sensor ACS712, setelah nilai arus diperoleh, modul Wifi ESP32 menghitung daya/Kwh 

penggunaan listrik. Selanjutnya, modul Wifi ESP32 menghitung pemakaian listrik, setelah 

daya dan nilai tarif diperoleh untuk setiap perangkat elektronik, maka modul wifi ESP32 

mengirim data ke Android yaitu ditampilkan pada aplikasi Blynk. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kekurangan yang akan di perbaiki 

pada penelitian terdahulu terdapat beberapa kekurangan yang akan di perbaiki pada penelitian 

ini di antaranya mempermudah konsumen me-monitoring dan mengontrol pemakaian energi 

listrik dengan menggunakan Android, dimana nanti Android diharapkan dapat menyimpan 

hasil monitoring agar hasil/datanya dapat dilihat kembali, dapat menerapkan sistem 

penjadwalan untuk waktu hidup atau mati pada setiap perangkat elektronik. 

Penelitian ini menggunakan modul Wifi ESP32 yang memiliki fitur untuk 

menghubungkan mikrokontroler ke android dan serta perangkat tambahan lainnya seperti 

sensor ACS712, Relay multichannel 4, dan Aplikasi Blynk. 

Manfaat dari rancangan alat ini diharapkan dapat bermanfaat langsung untuk 

masyarakat guna memberikan pembelajaran/gambaran tentang pentingnya me-monitoring 
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peralatan listrik rumah tangga yang dapat memberikan keawetan dari peralatan listrik rumah 

tangga. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengujian Alat Monitoring dilakukan dengan cara pengambilan data langsung 

menggunakan alat elektronik rumah tangga seperti Air cooler, dispenser dan electric pan. 

Dimana setiap nilai arus yang lewat pada setiap stop kontak akan dijadikan data dan akan 

diproses oleh mikrokontroller, data yang dihasilkan akan diubah nilainya menjadi satuan daya 

(Watt) dan tarif biaya akan ditampilkan pada aplikasi Blynk. Nilai daya dan tarif biaya ini 

akan dikirim oleh Alat Monitoring ke server Blynk, kemudian server Blynk akan menyimpan 

semua data dan perintah yang sudah dikirim yang akan dibaca dan ditampilkan oleh 

perangkat smartphone. 

 

PERANCANGAN ALAT MONITORING 

2. Perancangan Alat Monitoring 

Saat Alat Monitoring dihubungkan ke listrik, Alat Monitoring akan mengoptimalkan 

fungsi kerja yang terhubung ke semua modul rangkaian di dalamnya. 

 

Gambar 180 Blok Diagram Alat Monitoring (Sumber : Foto Pribadi) 

Pada Gambar 1 memperlihatkan blok diagram Alat Monitoring. Saat Alat Monitoring 
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telah terhubung dengan terminal listrik maka seluruh modul di dalamnya akan bekerja dan 

yang paling pertama adalah Modul ESP32, yang akan memeriksa apakah ada sinyal Wi-fi 

yang tersedia pada wilayah sekitar. Saat perangkat elektronik rumah seperti Electric Pan, Air 

Cooler, dan Dispenser telah terpasang pada Alat Monitoring, sensor ACS712 akan membaca 

nilai arus yang dilewati. Setiap nilai arus yang lewat akan dijadikan data dan akan diproses 

oleh mikrokontroller, data yang dihasilkan akan diubah nilainya menjadi satuan daya (Watt). 

Nilai daya ini lah yang akan dikirim oleh perangkat Alat Monitoring ke server Blynk. Server 

Blynk akan menyimpan semua data dan perintah yang dikirim oleh Alat Monitoring dan data 

serta perintah tersebut akan dibaca oleh perangkat di smartphone. 

  Perancangan penelitian terdapat pada Gambar 2 dan Gambar 3 merupakan tampilan 

keseluruhan dari perangkat Alat Monitoring. Perangkat Alat Monitoring itu sendiri terdiri 

dari satu mikrokontroller ESP32 yang saling berkomunikasi satu sama lain dan hanya 

dikontrol oleh satu aplikasi saja. EPS32 tersebut telah dihubungkan dengan modul Relay dan 

modul sensor ACS712. Modul Relay berfungsi sebagai saklar socket listrik dan modul sensor 

ACS712 berfungsi sebagai pembaca nilai arus yang digunakan untuk menjumlahkan 

keseluruhan dari perangkat elektronik yang digunakan. Modul ESP32 inilah yang berperan 

agar terhubung dengan jaringan Wi-fi atau tethering hotspot. 

Gambar 181 Alat Monitoring Tampak depan (Sumber : Foto Pribadi) 
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Gambar 182 Rancangan Alat Sistem Monitoring Dan Pengendali (Sumber : Foto 

Pribadi) 

 

Ukuran dimensi dari Alat Monitoring yaitu : 

• Panjang 30 cm 

• Lebar 20 cm 

• Tinggi 10 cm 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja serta hubungan antara alat dan 

program yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Pengujian dilakukan dengan menguji fungsional alat dan unjuk kerja alat. Pengujian fungsi 

Pembatasan Daya listrik pada penggunakan alat elektronik, salah satu fitur Alat Monitoring 

pada penelitian ini adalah fitur pembatas daya dan Tarif Biaya. Yang dimaksud dengan 

membatas daya adalah memberi batasan atau limit pada seluruh daya yang sedang 

berlangsung digunakan, dapat dilihat pada Gambar 4. Dengan mematikan atau membuat 

salah satu socket dari Alat Monitoring dalam keadaan OFF secara otomatis dengan kondisi 

Alat Monitoring yang besar daya melebihi batas yang ditentukan akan langsung di matikan 

atau dibuat OFF tanpa mengganggu Alat Monitoring yang lain. Saat dimasukkan daya pada 

aplikasi blynk Alat Monitoring, Alat Monitoring akan menjumlahkan Biaya dari Watt Plug 1, 
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Watt Plug 2, dan Watt Plug 3, dengan menggunakan 3 sensor ACS712. Alat Monitoring akan 

ditampilkan pada aplikasi blynk. Saat daya tidak melewati batas yang ditentukan user, maka 

fungsi pembatas daya tidak dijalankan. Dan jika Batas Daya melewati Daya yang ditentukan, 

maka fungsi dijalankan. Pada pengujian ini ada fungsi pemutusan di perangkat terakhir yang 

pada saat total daya sudah melebihi 650watt, dan diputuskan perangkat terakhirnya yaitu 

dispenser. Saat telah diketahui Alat Monitoring akan mematikan otomatis sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dan Alat Monitoring sendiri akan mengubah kondisi socket menjadi 

off tanpa mengganggu Alat Monitoring atau perangkat lain nya. 

 

Gambar 183 Fitur Aplikasi Blynk (Sumber : Foto Pribadi) 

Pada aplikasi Blynk yang terdapat pengujian fungsi penjadwalan yang dapat dilihat pada 

gambar 5, yang digunakan pada alat monitoring menggunakan perangkat elektronik rumah 

tangga berupa Electric pan, Setrika dan Dispenser yang berfungsi mempermudah pengujian. 

Electric pan pada gp5 dengan jadwal waktu on pada pukul 10.00 dan jadwal waktu off pada 

pukul 10.15, setrika pada gp18 dengan jadwal waktu on pada pukul 09.00 dan jadwal waktu 

off pada pukul 10.00 dan dispenser pada gp23 dengan jadwal waktu on pada pukul 07.00 dan 

jadwal waktu off pada pukul 23.59. Pada alat monitoring akan diberikan rentang waktu yang 

berbeda pada hidup atau matinya perangkat elektronik sesuai waktu pemakaian sehari-hari, 

untuk menguji apakah fungsi penjadwalan dapat berhasil dengan baik. 
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Gambar 184 Pengujian Fungsi Penjadwalan (Sumber : Foto Pribadi) 

Ada 3 pengujian tingkat akurasi sensor arus ACS712 yaitu Tingkat akurasi sensor 

arus ACS712, pada sensor 1 sebesar 98.56%, pada sensor 2 sebesar 98.54% dan pada 

sensor 3 sebesar 98.33%.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat akurasi sensor arus ACS712, pada sensor 1 sebesar 98.56%, pada sensor 2 

sebesar 98.54% dan pada sensor 3 sebesar 98.33%. 

2. Nilai error pada pembacaan arus oleh sensor ACS712 disebabkan oleh tidak stabilnya 

tegangan jaringan listrik.  

3. Sistem monitoring dan pengendalian perangkat elektronik berbasis android ini 

memberikan informasi penggunaan daya listrik beserta tarif pemakaian dan dapat diakses 

melalui smartphone yang terhubung ke internet. 

4. Alat ini mampu bekerja maksimal 10A perstop kontak  pada peralatan listrik rumah 

tangga. 

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis 
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memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan 

adalah penelitian selanjutnya untuk dapat mengganti server blynk menjadi server linux 

dan digunakannya hosting untuk menyimpan data. 
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Abstract  

This Long Range communication technology is widely used as a substitute for LTE 

communication tools, but sending text, images, and voice in Long Range communication has a 

different performance ratio of transmission time speed. This tool uses two TTGO ESP32 LoRa 

modules, the tools used to design the application using the MIT App Invertor and an additional 

device, a USB OTG cable. The way this tool works is to send text, image and voice messages 

without using a server but using point-to-point communication between two devices. The test 

results of sending text, images, and voice on Long Range communications that have been carried 

out in data loss testing conditions, show that the results of sending text messages, the farther the 

distance, the delivery speed is relatively stable with a delay of 1.2 seconds, while for sending 

images the delay results are getting bigger which is 3.9 seconds and for voice transmission it is 

not very compatible because LoRa devices can only send 256 bytes of data packets. 

 

Keywords: Pesan Teks, Gambar, Suara, App Inventor, TTGO ESP32 LoRa. 

 

Abstrak  

 

Teknologi komunikasi Long Range ini yang banyak digunakan sebagai alat pengganti alat 

komunikasi LTE, akan tetapi  pengiriman teks, gambar, dan suara pada komunikasi Long Range 

memiliki perbandingan performansi kecepatan waktu pengiriman yang berbeda. Alat ini 

menggunakan dua modul TTGO ESP32 LoRa, Tools yang digunakan untuk merancang aplikasi 

tersebut menggunakan MIT App invertor serta perangkat tambahan, USB OTG kabel. Cara uji 

kerja alat ini adalah  mengiriman pesan teks, gambar, dan suara tanpa menggunkan server 

melainkan  menggunakan komunikasi point to point / antar dua perangkat. Hasil pengujian 

pengiriman  teks, gambar, dan suara pada komunikasi Long Range yang telah dilakukan pada 

kondisi pengujian data loss, didapatkan hasil pengiriman pesan teks semakin jauh jarak 

pengiriman maka kecepatan pengiriman relative stabil dengan delay 1,2 detik sendangkan untuk 

pengiriman gambar hasil delaynya semakin besar yaitu 3,9 detik dan untuk pengiriman suara 

sangat tidak compatible karena perangkat LoRa hanya sanggup mengirim paket data berukuran 

256 byte. 

 

Kata Kunci: Pesan Teks, Gambar, Suara, App Inventor, TTGO ESP32 LoRa. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan kebutuhan untuk pengiriman 

pesan teks, gambar, dan suara antar pengguna sangat banyak digunakan dari perkotaan 

hingga pedesaan, sementara teknologi selular seperti LTE bukanlah solusi terbaik  pada saat 

kondisi dimana suatu wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan sel, solusi dari 

permasalahan ini adalah teknologi komunikasi Long Range (LoRa) yang bayak digunakan 

sebagai alat pengirim data sensor suhu atau kelembapan jarak jauh, pada penelitian ini akan 

diuji untuk mengirim pesan teks, gambar, dan suara dimana hasil pengujian ini dapat 

digunakan sebagai media komunikasi pengganti alat komunikasi LTE.(Centenaro et al., 

2016)(San-Um et al., 2017) 

Dengan kondisi seperti diatas maka penelitian ini akan merancang sebuah perangkat 

komunikasi LoRa untuk digunakan sebagai alat uji perbandingan kecepatan waktu 

pengiriman teks, gambar, dan suara menggunkan komunikasi LoRa yang hasilnya bertujuan  

melihat perbandingan dari setaip pengiriaman dan mengetahui pengiriman mana yang 

compatible untuk perangkat LoRa.  

 Berdasarkan penelitian terkait penulis merancang komunikasi LoRa yang bertujuan 

untuk melihat performansi kecepatan waktu dari setiap pengiriman teks, gambar, dan suara 

pada teknologi komunikasi LoRa. Penelitian ini menggunakan dua modul TTGO ESP32 

LoRa yang memiliki fitur radio Bluetooth sebagai penghubung koneksi kedua perangkat, 

prangkat tambahan lainya  USB OTG kabel.  

Manfaat dari rancangan alat ini diharapkan bermanfaat langsung untuk masyarakat 

guna memberikan pelajaran / gambaran terkait teknologi Long Range (LoRa) untuk 

kebutuhan komunikasi pada kondisi daerah di luar sel jaringan telekomunikasi serta 

mengetahui tentang performansi kecepatan waktu dari setiap perbandingan pengiriman teks, 

gambar, dan suara pada teknologi komunikasi LoRa. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana rancangan sistem komunikasi 

LoRa, Berapa jarak jangkauan komunikasi LoRa, Berapa delay pengiriman teks, gambar, dan 

suara pada komunikasi LoRa, dan Bagaimana  performansi pengiriman teks, gambar, dan 

suara pada komunikasi LoRa. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk Merancang komunikasi LoRa dan 

menguji performansi kecepatan waktu dari setiap perbandingan pengiriman teks, gambar, dan 

suara pada teknologi komunikasi LoRa. 

2. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian terkait penulis menggunakan teknologi yang sama yaitu Long 

Range (LoRa) untuk merancang komunikasi LoRa yang bertujuan untuk melihat performansi 

kecepatan waktu dari setiap pengiriman teks, gambar, dan suara pada teknologi komunikasi 

LoRa. Penelitian ini menggunakan dua modul TTGO ESP32 LoRa yang memiliki fitur radio 

Bluetooth sebagai penghubung koneksi kedua perangkat, prangkat tambahan lainya  USB 

OTG kabel(‘USB OTG (On The Go)’, 2016). 

 

Penelitian ini menggunakan modul TTGO ESP32 (Tutorials, no date)sebagai komponen 

utama. Dimana modul perangkat ini nantinya akan di flash dengan program yang sebelumnya 

dibuat, kemudian modul ini dihubungkan antena dipole, selanjutnya dihubungkan ke 

smartphone melalui kabel usb sebagai daya dan juga sebagai transmisi dari informasi yang 

akan dikirimkan yang berupa teks, gambar, dan suara.  

 Berikut ini adalah gambaran blok diagram dari sistem pengiriman teks, gambar dan 

suara menggunakan komunikasi LoRa. 
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Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rangkaian Keseluruhan Alat 

Dari gambar 1. dan 2. dapat dilihat keseluruhan blok diagram dan rangkaian 

keseluruhan alat dapat diketahui gambaran dari rancangan sistem komunikasi LoRa. Prinsip 

kerja dari alat ini adalah berkomunikasi teks, gambar,  dan suara menggunakan metode 

komunikasi long range (LoRa) yang dimana ini hanya dapat dilakukan pada kedua prangkat 

yang terhubung melalui komunikasi LoRa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENGUJIAN PENGIRIMAN 

Pada pengujian dilakukan di sekitaran Stadion Kharudin Nasution Rumbai, pengujian 

di lakukan sampai jarak 300 m, akan tetapi LoRaChat ini tidak sanggup untuk jarak 300 

sehingga ditarik mundur hingga jarak maksimum Modul TTGO ESP32 LoRa yang sanggup 

dijangkau yaitu pada jarak 225 Meter, kemudian diuji pengiriman data dari jarak 25m, 50m, 

75m, 100m, 125m, 150m, 175m, 200m dan 225m. Berikut titik jarak di Maps: 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1573 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 3 adalah pengujian jarak 300m, 275m, 250m dan 256m, perangkat 

LoRa tidak bisa mengirim pesan teks atau gambar. Ketika pengujian dilakukan dengan jarak 

yang semakin dekat yaitu pada jarak 225 m, pengiriman pesan teks dan gambar berhasil 

dikirimkan menggunakan LoRaChat, dari pengujian ini dapat dibuktikan bahwa jarak 

Gambar 3. Jarak Uji 25 m -225m 
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maksimal yang dapat dijangkau dari perangkat LoRa chat ini adalah 225m. Terlihat pada 

Gambar 3. 

Berikut adalah Gambar 4 dan 5 tampilan aplikasi pada saat pengujian pengiriman 

LoRaChat yang dilakukan di sekitaran stadion Kharudin Nasution Rumbai – Riau. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 dan 5 tampilan aplikasi pada saat pengujian pengiriman LoRaChat yang 

dilakukan di sekitaran stadion Kharudin Nasution Rumbai – Riau. Yang dimana pada gambar 

4 adalah tampilan aplikasi yang pada saat pengiriman menggunakan komunikasi LoRachat 

dan pada gambar 5 adalah dokumentasi pada saat percobaan pengiriman menggunkan 

komunikasi LoRa.  

 Pada pengujian untuk mendapatkan waktu  pengirim dan waktu penerima 

menggunkan aplikasi yang bernama Serial USB Terminal. Serial USB Terminal adalah 

Gambar 5. Pengujian Jarak 

Gambar 4. Tampilan Aplikasi pengiriman 
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aplikasi terminal / konsol berorientasi garis untuk mikrokontroler, arduino, dan perangkat lain 

dengan antarmuka serial / UART yang terhubung dengan konverter USB ke serial ke 

perangkat android, Serial USB Terminal ini akan memperlihatkan waktu di pengirim dan 

waktu di penerima. Berikut Gambar 6. tampilan aplikasinya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Delay 

Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari suatu 

titik menuju titk lain yang menjadi tujuan dari paket tersebut. Untuk rumus mencari delay 

pada jaringan dapat dilihat dari rumus dibawah ini: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝑡𝑖𝑚𝑒 2 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 1 

Delay = RX – TX 

Time 1 di peroleh dari rata-rata dari waktu pengiriman paket pada jaringan dan untuk 

time 2 juga diperoleh dari penerimaan paket pada jaringan. Berikut hasil dari pengujian 

delay pada jaringan: 

Tabel 1. Hasil Data Delay 

No Data 

Jarak 

25m 50m 75m 100m 125m 150m 175m 200m 225m 

Gambar  6. Serial USB Terminal 
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1 Teks 

1,2 

Detik 

1,1 

Detik 

1,2 

Detik 

1,3 

Detik 

1,2 

Detik 

1,4 

Detik 

1,2 

Detik 

1,2 

Detik 

1,3 

Detik 

2 Gambar 

1,6 

Detik 

1,6 

Detik 

2,1 

Detik 

1,6 

Detik 

1,7 

Detik 

2,6 

Detik 

3,7 

Detik 

3,9 

Detik 

3,2 

Detik 

 

Dari Table 1. Hasil Data Delay dapat dilihat bahwa kecepatan pengiriman pesan teks, 

gambar, dan suara memiliki perbedaan pengiriman yang sangat berbeda jauh satu sama lain 

pada jarak 25m sampai jarak 225m pada pengiriman pesan teks diketahui bahwa delay 

relative sama tidak berbeda jauh dikisaran 1,2 detik hingga 1,4 detik sedangkan pada 

pengiriman gambar terlihat semakin besar delay yang dihasilkan ketika jarak semakin jauh 

yaitu 1,6 detik hingga 3,9 detik.  Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa pengiriman pesan teks 

untuk perangkat modul TTGO ESP32 LoRa lebih competible dibandingkan dengan 

pengiriman gambar, terlihat juga delay pengiriman teks lebih stabil 1.2 detik ketika jaraknya 

pengiriman semakin jauh sedangkan pengiriman gambar ketika jaraknya semakin jauh maka 

delay yang dihasilkan semakin besar yaitu 3,9 detik.    

 

 

 

 

f. Performansi 

Performansi kecepatan pengiriman adalah hasil akhir dari seluruh kecepatan 

pengiriman pesan teks, gambar, dan suara dari hasil pengujian jarak yang telah dilakukan. 

Berikut hasil grafik performansi kecepatan pengiriman: 

Tabel 2 Performansi Pengiriman Teks dan Gambar 
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Dari Tabel 2 performansi dapat dilihat perbandingan kecepatan dari setiap jarak 

pengiriman 25m, 50m, 75m, 100m, 125m, 150m, 175m, 200m, dan 225m. Dimana 

pengiriman pesan teks rata - rata lebih cepat dibandingkan pengiriman gambar walaupun 

pada jarak yang semakin jauh, terlihat pada table 2 grafik performansi pengiriman teks dan 

gambar pada jarak 25m delay pengirimanya 1,2 detik pada jarak 50m 1,1 detik, 75m 1,2 detik 

100m 1,3 detik, 125m 1,2 detik, 150m 1,4 detik 175m 1,2 detik, 200m 1,2 detik, dan di 225m 

1,3 detik dari hasil ini dapat diketahui bahwa kecepatan pengiriman (delay) teks relative 

stabil sedangkan pesan gambar memgalami kecepatan pengiriman yang semakin melambat 

(delay semakin besar) ketika jarak pengiriman semakin jauh, ini terjadi karena proses 

pengiriman gambar memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan teks, delay terbesar di 

angka 3,9 Detik pada jarak 200 m. Dari hasil performansi kecepatan pengiriman diatas dapat 

dibuktikan bahwa pengiriman pesan teks competibel digunakan pada komunikasi LoRa, 

sedangkan pengiriman gambar dan bahkan suara sangat tidak competible untuk komunikasi 

LoRa karena memiliki kapasitas yang besar sehingga perangkat LoRa tidak sanggup untuk 

mengirim packet diatas 256byte. (Centenaro et al., 2016) 

 

5.   KESIMPULAN  
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Dari penelitian ini yang berjudul Perbandingan Pengiriman Pesan Teks, Gambar Dan 

Suara Menggunakan Komunikasi LoRa dapat disimpulkan bahwa: 

6. Jarak jangkauan maksimum pada pengujian komunikasi LoRa yaitu mencapai jarak 225 

m, ini didapatkan dari pengujian yang dilakukan pada daerah loss atau kondisi tanpa 

halangan pada daerah pengujian pengiriman yang dilakukan samapi pada jarak 300m, 

akan tetapi jarak maksimum yang dapat dijangkau LoRa ini 225m. 

7. Delay dari pengujian yang didapatkan dari pengiriman teks pada jarak yang semakin jauh 

relative stabil di 1,2 Detik sedangkan pada pengujian pengiriman gambar ketika jaraknya 

semakin jauh delay yang dihasilkan semakin besar yaitu mencapai 3,9 Detik pada jarak 

200 m dan pada pengiriman suara tidak didapatkan data dikarenakan modul LoRa hanya 

sanggup mengenkripsi data yang akan dikirim berukuran 256 byte.    

 

Alat yang dibuatpun mungkin jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu penulis 

memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah 

dengan Untuk penelitain selanjutnya disarankan tidak hanya 2 prangkat LoRa yang bisa 

bekomunikasi tetapi 6 perangkat LoRaChat dan pembuatan Aplikasi menggunakan Android 

Studio agar rapi hasilnya. 
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Abstract  

The high density of circuit integration results in complex electromagnetic interference (EMI). 

Near-field measurement mapping is an effective method for locating radiation sources, 

redesigning circuits, and improving the EMC performance of electronic systems. Therefore, the 

probe is a key component in near-field measurements. The near-field probe is an appropriate 

probe for this measurement because it is capable of measuring radio frequency (RF) magnetic 

field levels from small sources. In this study, a magnetic near-field probe was designed and 

implemented using a two-layer FR-4 PCB with a relative permittivity value of 4.6. The working 

frequency of the probe is 10 KHz to 1 GHz. The probe is designed on the basis of a loop with a 

microstrip transmission line. The minimum return loss from the simulation results is -31.79 dB at 

a frequency of 502 MHz with a VSWR of 1.053, while the minimum return loss from the 

fabrication result is -23.17 dB at a frequency of 935 MHz with a VSWR of 1.149. To measure the 

power level using the DUT EM Demo Board with a measurement distance of 1 cm to 6 cm. The 

greater the measurement distance, the smaller the power level value and vice versa. 

Keywords: Near-Field Probe, PCB FR-4, Loop, Microstrip 

Abstrak  

Kepadatan yang tinggi dari integrasi rangkaian menghasilkan interferensi elektromagnetik (EMI) 

yang rumit. Pemetaan pengukuran near-field adalah metode yang efektif untuk menemukan 

sumber radiasi, mendesain ulang sirkuit, dan meningkatkan kinerja EMC dari sistem elektronik. 

Oleh karena itu, probe adalah komponen kunci dalam pengukuran near-field. Near-field probe 

merupakan probe yang tepat untuk pengukuran ini karena mampu mengukur tingkat medan 

magnet frekuensi radio (RF) dari sumber yang kecil. Pada penelitian ini dirancang dan 

diimplementasikan magnetic near-field probe menggunakan PCB FR-4 dua lapis dengan nilai 

permitivitas relatif 4,6. Frekuensi kerja probe yaitu 10 KHz hingga 1 GHz. Probe dirancang 

berdasarkan loop dengan saluran transmisi microstrip. Return loss minimum dari hasil simulasi 

sebesar -31,79 dB pada frekuensi 502 MHz dengan VSWR 1,053, sementara return loss minimum 

dari hasil fabrikasi sebesar -23,17 dB pada frekuensi 935 MHz dengan VSWR 1,149. Untuk 

pengukuran level daya menggunakan DUT EM Demo Board dengan jarak pengukuran 1 cm 

hingga 6 cm. Semakin besar jarak pengukuran maka nilai level daya semakin kecil dan juga 

sebaliknya. 

Kata Kunci: Magnetic Near-Field Probe, PCB FR-4, Loop, Microstrip 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Munculnya layanan telekomunikasi modern saat ini mengarah pada perkembangan yang  

luas dan integrasi sirkuit sinyal campuran yang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi. 

Kepadatan yang tinggi dari integrasi rangkaian menghasilkan interferensi elektromagnetik 

(EMI) yang rumit. Pemetaan pengukuran near-field adalah metode yang efektif untuk 

menemukan sumber radiasi, mendesain ulang sirkuit, dan meningkatkan kinerja EMC dari 

sistem elektronik. Oleh karena itu, probe adalah komponen kunci dalam pengukuran near-

field (Yan et al., 2016). 

Ada dua jenis probe yaitu near-field probe dan far-field probe (Aghdam et al., 2011). 

Far-field probe memiliki ukuran probe yang besar dan bandwidth yang kecil sehingga tidak 

dapat mengukur daya dari sumber yang kecil. Near-field probe lebih cocok untuk mengukur 

tingkat medan magnet frekuensi radio (RF) dari sumber yang kecil. Magnetic probe dengan 

electric shielding menawarkan redaman yang lebih baik pada medan listrik yang tidak 

diinginkan dan memberikan resolusi spasial yang lebih baik ketika dibuat dengan lapisan 

berlapis keramik co-fired bersuhu rendah (Chou & Lu, 2011). Near-field probe dengan 

frekuensi yang lebih tinggi hingga 20 GHz telah dilaporkan dengan menggunakan low loss 

microwave substrate, tetapi PCB low loss microwave jauh lebih mahal dari pada PCB FR-4 

(Yan et al., 2016). 

Pada penelitian ini melakukan perancangan dan implementasi magnetic near-field probe 

dengan menggunakan standar PCB FR-4 dua lapis, yang berbiaya rendah (Coonrod, 2011), 

dengan redaman medan listrik yang tidak diinginkan. Probe dapat digunakan untuk 

mengukur magnetic near field dari range frekuensi 10 KHz hingga 1 GHz dan mempunyai 

nilai return loss ≤ −10 dB serta 1≤ VSWR ≤ 2. Untuk mencegah terjadi nya skin effect yang 

dapat menyebabkan muncul nya redaman pada probe, maka dipilih range frekuensi yang 

rendah. Karna skin effect terjadi pada frekuensi yang meningkat (“skin effect”, 2013). 
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Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana hasil pengukuran return loss dan VSWR (Voltage Standing Wave 

Ratio) dari magnetic near-field probes hasil simulasi? 

2) Bagaimana hasil return loss dan VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) dari magnetic 

near-field probes hasil fabrikasi? 

3) Bagaimana hasil perbandingan return loss dan VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 

antara magnetic near-field probe hasil dari simulasi software dengan magnetic near-

field probe  hasil fabrikasi? 

4) Berapa hasil pengukuran medan magnet dan level daya magnetic near-field probe 

pada frekuensi 10 KHz hingga 1 GHz? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan magnetic near-

field probes dengan rentang frekuensi 10 KHz hingga 1 GHz untuk mengukur kekuatan 

magnetic near field dari sumber magnetic RF (radio frequency) atau perangkat elektronik 

untuk uji kesesuaian EMI. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah : 

26) Study Literatur 

Dalam penelitian ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur serta kajian dari 

jurnal, buku referensi, artikel dan web yang berkaitan dengan magnetic near-field probe 

dan printed circuit board (PCB) FR-4.  

27) Diskusi dan Konsultasi  

Melakukan diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai penelitian ini. 

28) Simulasi dan Fabrikasi 
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Perancangan dan simulasi magnetic near-field probes menggunakan software CST untuk 

mendapatkan pemodelan yang sesuai yang digunakan dalam pembuatan probe. 

29) Pengujian dan Analisis 

Melakukan pengukuran return loss dan VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) pada 

probe, serta menganalisis data seperti membandingkan antara simulasi dan fabrikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil simulasi magnetic near field probes ada dua parameter yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja dari probe yaitu return loss dan VSWR.  

 

Gambar 185. Grafik Return Loss Hasil Simulasi 

 

Gambar 1 merupakan grafik hasil return loss yang diperoleh saat simulasi. Frekuensi 

kerja yang digunakan untuk simulasi probe yaitu 10 KHz hingga 1 GHz. Berdasarkan 

Gambar 1 pada frekuensi 500 MHz didapatkan nilai return loss sebesar -14,986 dB. Dan jika 

dilihat pada grafik Gambar 1, disepanjang range frekuensi kerja masih ada nilai return loss 

yang belum memenuhi atau lebih dari -10 dB, hal ini dapat terjadi karena bandwidth dari 

frekuensi yang lebar. Pengaruh dari adanya nilai return loss yang belum memenuhi ini yaitu 

masih ada terjadinya pemantulan daya. 
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Gambar 186. Grafik VSWR Hasil Simulasi 

 

Gambar 2 merupakan grafik hasil VSWR dari hasil simulasi. Berdasarkan grafik VSWR, 

pada frekuensi 500 MHz diperoleh nilai VSWR yaitu 1,4336, tetapi jika dilihat pada 

sepanjang range frekuensi kerja masih ada nilai VSWR yang belum memenuhi atau nilainya 

 ≥ 2. Hal ini sama seperti nilai return loss yang terjadi karena bandwidth dari frekuensi yang 

lebar. 

Setelah magnetic near field probes selesai difabrikasi maka dilakukan pengujian 

parameter return loss dan VSWR. Untuk mengukur nilai return loss dan VSWR ini 

menggunakan network analyzer. Frekuensi kerja yang digunakan pada saat pengukuran 

adalah 30 KHz hingga 1 GHz. Range frekuensi kerja minimum yang digunakan pada 

pengukuran tidak sesuai dengan range frekuensi kerja minimum pada simulasi, hal ini 

dikarenakan pada network analyzer frekuensi minimum yang dapat digunakan yaitu dimulai 

dari 30 KHz. 

 

Gambar 187. Grafik Return Loss Hasil Pengukuran 

 

Berdasarkan Gambar 3 yang merupakan grafik return loss hasil pengukuran, dapat 

diketahui bahwa pada frekuensi 500 MHz dihasilkan nilai return loss sebesar    -4,549 dB, 
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nilai return loss ini belum memenuhi standar karna lebih dari -10 dB. Nilai return loss yang 

paling minimum dari magnetic near field probes hasil fabrikasi yaitu -23,17 dB pada 

frekuensi 935 MHz. 

 

Gambar 188. Grafik VSWR Hasil Pengukuran 

 

Gambar 4 merupakan grafik nilai VSWR hasil pengukuran. Nilai VSWR pada frekuensi 

500 MHz yaitu 3,906, nilai VSWR ini juga belum memenuhi standar, karena nilainya  ≥ 2. 

Dan nilai VSWR minimum dari probe yaitu ketika frekuensi 935 MHz dengan nilai VSWR 

sebesar 1,149. 

Grafik hasil perbandingan nilai return loss dan nilai VSWR hasil simulasi dan 

pengukuran ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6. Berdasarkan dari dua gambar grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan antara hasil simulasi dan pengukuran. 

Perbedaan ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor human error yang mengakibatkan 

kualitas hasil fabrikasi probe belum optimal. 

 

Gambar 189. Grafik Perbandingan Return Loss Hasil Simulasi dan Pengukuran 
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Gambar 190. Grafik Perbandingan VSWR Hasil Simulasi dan Pengukuran 

 

Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6 nilai return loss dan nilai VSWR yang paling 

minimum dari hasil simulasi yaitu ketika frekuensi 502 MHz, dengan nilai return loss sebesar 

-31,79 dB dan nilai VSWR 1,053. Sedangkan untuk nilai return loss dan nilai VSWR yang 

paling minimum dari hasil pengukuran yaitu pada frekuensi 935 MHz, dengan nilai return 

loss -23,17 dB dan nilai VSWR 1,149. Dari dua parameter ini dapat diketahui bahwa hasil 

simulasi magnetic near field probes lebih baik dari pada hasil pengukuran magnetic near 

field probes hasil fabrikasi, hal ini karena nilai return loss dan nilai VSWR hasil simulasi 

lebih rendah dari pada hasil pengukuran. 

Pengujian level daya dari magnetic near field probes hasil fabrikasi menggunakan 

spectrum analyzer. Pada pengujian level daya ini juga menggunakan beberapa magnetic 

probe milik Laboratorium Politeknik Caltex Riau seperti M1 Loop, M2 Loop dan M3 Loop. 

Penggunaan magnetic probe milik Laboratorium Politeknik Caltex Riau digunakan sebagai 

pembanding pada pengujian level daya. Untuk pengujian level daya ini juga menggunakan 

jarak yang berbeda beda. Sementara frekuensi kerja yang digunakan yaitu 10 KHz hingga 1 

GHz, sedangkan untuk DUT yang digunakan yaitu EM Demo Board dengan sumber nya 

yaitu Emission Reference Source dengan frekuensi 50 MHz. 

Tabel 34 Perbandingan Nilai Level Daya Maksimum 

Jarak 

Pengukuran 

Nilai Level Daya Maksimum dari 4 Jenis Probe 

M1 Loop M2 Loop M3 Loop Magnetic Near 
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Field Probe 

1 Cm -54,60 dBm -54,65 dBm -52,32 dBm -53,97 dBm 

2 Cm -57,78 dBm -57,20 dBm -57,03 dBm -54,99 dBm 

3 Cm -60,85 dBm -58,98 dBm -59,96 dBm -55,69 dBm 

5 Cm - - - -57,27 dBm 

6 Cm - - - -60,88 dBm 

 

Tabel 1 merupakan perbandingan nilai level daya maksimum dari empat jenis probe yang 

digunakan. Hasil pengukuran nilai level daya ini dipengaruhi oleh jarak yang digunakan, 

semakin jauh jarak yang digunakan maka nilai level daya maksimum yang dihasilkan 

semakin kecil (menjauhi angka 0). Jika dibandingkan nilai level daya maksimum dari ke 

empat probe, maka probe M1 Loop,  M2 Loop, dan M3 Loop pada jarak 4 cm hasil 

pengukuran nya sudah tidak optimal, sementara hasil pengukuran level daya dari magnetic 

near field probes sudah tidak optimal pada jarak 6 cm. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari hasil simulasi dan hasil pengukuran 

magnetic near field probes yang telah difabrikasi, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil simulasi magnetic near field probes didapatkan nilai return loss minimum 

sebesar -31,79 dB pada frekuensi 502 MHz, sementara dari hasil pengukuran 

diperoleh nilai return loss minimum pada frekuensi 935 MHz yaitu sebesar -23,17 

dB. 

2. Nilai VSWR minimum yang diperoleh saat simulasi adalah sebesar 1,053 ketika 

frekuensi 502 MHz, sedangkan nilai VSWR minimum yang dihasilkan dari 

pengukuran yaitu 1,149 pada frekuensi 935 MHz. 
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3. Pengaruh bandwidth dari frekuensi kerja yang lebar mengakibatkan pada frekuensi 

kerja tertentu masih ada nilai return loss dan nilai VSWR yang belum memenuhi 

standar. 

4. Jarak pengukuran merupakan faktor yang mempengaruhi nilai pengukuran level 

daya. Semakin jauh jarak pengukuran maka nilai level daya yang dihasilkan 

semakin kecil (menjauhi angka 0), dan begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mempunyai beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya :  

1. Pada proses fabrikasi magnetic near field probes sebaiknya dilakukan dengan 

ketelitian yang tinggi sehingga hasil pengukuran dari parameter yang diharapkan 

tidak berbeda jauh dengan hasil simulasi. 
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Abstract 

The kWh meter is a tool used to measure the total electrical energy consumed by equipment 

drawn from the main power supply in the house. People are currently using a lot of digital kWh 

meters with prepaid system payment methods. In the prepaid system, customers can charge 

electricity tokens with Stroom tokens that have been purchased through ATMs of a number of 

banks or at the nearest counters. This Stroom token will be entered through the keypad on the 

digital kWh meter. This digital kWh meter system is considered less than optimal at this time, in 

this industrial 4.0 era, many users have high enough mobility so they are not always in the home 

environment for every activity. To solve this problem, an application was created that can monitor 

the remaining digital kWh meter electricity tokens and can charge electricity tokens. The method 

used is an android-based application that uses MIT App Inventor as the application design, then 

the server used is PHP/HTML and a MySQL database to accommodate data that has been 

processed through the Raspberry Pi microcontroller 3. The results of research testing are very 

good on the registration page, login page. The test results on the stroom token input page from the 

keypad have an average time delay of 27.72 seconds on the solenoid 

Keywords: kWh meter digital, MIT App Inventor, PHP/HTML, MySQL, Raspberry Pi 3 

Abstrak 

kWh meter adalah  alat yang digunakan untuk mengukur total energi listrik yang dikonsumsi oleh 

peralatan yang diambil dari catu daya utama di rumah. Masyarakat saat ini sudah banyak 

menggunakan kWh meter digital dengan metode pembayaran sistem prabayar. Pada sistem 

prabayar, pelanggan dapat mengisi token listrik dengan stroom token yang telah dibeli melalui 

ATM sejumlah Bank atau di loket-loket terdekat. Stroom token ini akan dimasukkan melalui 

bantuan keypad yang ada di kWh meter digital tersebut. Sistem kWh meter digital ini dianggap 

kurang maksimal pada masa saat ini, di era industri 4.0 ini banyak pengguna memiliki mobilitas 

yang cukup tinggi sehingga tidak selalu berada di lingkungan rumah untuk setiap kegiatannya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat sebuah aplikasi yang dapat memantau sisa token listrik 

kWh meter digital serta dapat melakukan pengisian token listrik. Metode yang digunakan berupa 

aplikasi berbasis android yang menggunakan MIT App Inventor sebagai perancangan aplikasinya, 

lalu server yang digunakan adalah PHP/HTML dan database MySQL untuk menampung data-data 

yang telah diolah melalui mikrokontroler Raspberry Pi 3. Hasil pengujian penelitian sangat baik 

terhadap halaman pendaftaran, halaman log in. Hasil pengujian pada halaman input stroom token 

dari keypad memiliki delay waktu rata-rata 27.72 detik terhadap solenoid. 

Kata Kunci: kWh meter digital, MIT App Inventor, PHP/HTML, MySQL, Raspberry Pi 3 
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PENDAHULUAN 

kWh meter adalah  alat yang digunakan untuk mengukur total energi listrik yang 

dikonsumsi oleh peralatan yang diambil dari catu daya utama di rumah, di masyarakat jenis 

dari kWh meter memiliki dua jenis yaitu kWh analog (pascabayar) dan kWh digital 

(prabayar). KWh digital (prabayar) merupakan sistem listrik yang melakukan pembayaran 

dan pembelian listrik di awal sebelum pemakaian. 

kWh meter digital bekerja berdasarkan program yang dirancang pada mikrokontroler 

yang terdapat didalam piranti kWh meter digital tersebut. Sedangkan metode pembayaran 

pada kWh meter digital dengan sistem prabayar, yaitu pelanggan terlebih dahulu membeli 

stroom/voucher pulsa token listrik yang terdiri dari 25 digit nomor yang bisa diperoleh 

melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. 

Selanjutnya, 25 digit nomor token tadi diinput/dimasukkan ke dalam kWh meter tersebut 

dengan bantuan keypad yang sudah tersedia pada kWh meter. (Berbasis & Pi, 2019). Sistem 

kWh meter digital ini dianggap kurang maksimal pada masa saat ini, di era industri 4.0 ini 

banyak pengguna memiliki mobilitas yang cukup tinggi sehingga tidak selalu berada di 

lingkungan rumah untuk setiap kegiatannya.  Hal ini menyebabkan pengguna tidak dapat 

memantau sisa pulsa token listrik secara langsung, yang berujung pemadaman listrik ketika 

token listrik habis sebelum pengguna mengetahui sisa token listriknya. Sementara untuk 

pengisian token listrik, pengguna harus mengisi manual dengan menekan keypad yang berada 

di kWh meter digital tersebut. 

Pertama, pada penelitian (Fakarilmi et al., 2015). Penelitian ini menggunakan Arduino 

Uno sebagai pusat kontrol. sistem yang digunakan berupa SMS Gateway untuk melakukan 

pengisian token listrik kWh meternya dan memiliki fungsi untuk memberitahu pengguna 

ketika token listrik di kWh meter tersebut habis dan juga memberitahu ketika PLN mati. 

Hasil dari penelitian menggunakan SMS Gateway terdapat delay 4 hingga 6 detik untuk 

variasi token listrik yang diisi. 
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Kedua, pada penelitian (Risqiwati et al., 2016). Penelitian ini menggunakan Arduino Uno 

sebagai pusat kontrol. Sensor AC712-20A digunakan untuk pengambilan data Ampere dan 

modul relay sebagai sakelar elektrik yang berfungsi untuk memutus daya listrik ketika token 

tidak mencukupi. Data-data yang diperoleh akan diolah dan disimpan pada database MySQL. 

Hasil dari penelitian ini terdapat kesalahan pengukuran sensor ACS712-20A dengan 

Multitester sebesar 26% dan untuk billing listrik prabayar sebesar 6%. 

Ketiga, pada penelitian (Berbasis & Pi, 2019). Penelitian ini menggunakan aplikasi 

android dan Raspberry Pi untuk sistem pemeriksaan dan informasi sisa token. Data diperoleh 

dan diolah pada Raspberry Pi dan akan dimasukkan ke server, dari server data-data yang 

telah diolah akan diteruskan ke aplikasi. Penelitian ini dilakukan pada prototip kWh meter 

dengan hasil terdapat jeda pada waktu data yang dikirimkan oleh mikrokontroler. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat aplikasi yang dapat memantau sisa token listrik 

kWh meter digital serta dapat melakukan pengisian token listrik berbasis android. 

Sebelumnya telah banyak penelitian yang melakukan pemantauan terhadap token listrik dan 

melakukan pengisian token listrik jarak jauh yaitu (Fakarilmi et al., 2015), (Risqiwati et al., 

2016), dan (Berbasis & Pi, 2019). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kekurangan yang akan diperbaiki 

pada penelitian ini, dengan membuat aplikasi pemantauan kWh meter pada MIT App 

Inventor yang bertujuan untuk mengetahui sisa token listrik secara realtime dan mengisi 

token listrik melalui keypad aplikasi serta pembuatan server dan database yang dirancang 

untuk menampung data-data yang telah diolah melalui Raspberry Pi. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa tingkat akurasi server dan database dapat menerima informasi data dari 

Raspberry Pi 3? 

2. Berapa tingkat akurasi saat penginputan token kWh meter melalui aplikasi android 

terhadap hardware yang telah terpasang? 

3. Apakah metode yang digunakan dapat berjalan dengan semestinya? 
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Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Membuat aplikasi berbasis android pengisian token pada kWh meter digital dan 

server database sebagai penerima dan penyimpan data dari Raspberry Pi 3. 

2. Memonitoring sisa token listrik melalui aplikasi yang telah dirancang. 

3. Melakukan pengisian stroom token listrik melalui aplikasi yang telah dirancang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berfokus pada pengujian aplikasi yang telah dirancang sebagai aplikasi 

monitoring dan pengisian stroom token listrik. Data yang didapat berdasarkan keberhasilan 

aplikasi terhadap kWh meter digital yang telah dirancang menggunakan Raspberry Pi dan 

Solenoid. Penelitian ini meliputi sistem login, sistem registrasi akun baru, tampilan sisa token 

di aplikasi, dan penginputan stroom token listrik di aplikasi. 

 

PERANCANGAN 

1. Perancangan Server & Database (Back-End) 

Perancangan server dan database (Back-End) dilakukan dengan menyewa hosting pada 

DomaiNesia. Menyewa hosting ini bertujuan untuk mendapatkan server dan database 

MySQL. Disini akan dilakukan pengcodingan Bahasa PHP yang merupakan bahsa 

pemrograman pada server, yang dimana script PHP ini akan berhubungan terhadap aplikasi 

yang dirancang dan terdapat beberapa script PHP untuk menghubungkan Raspberry Pi dan 

Solenoid ke database MySQL. Script-script PHP ini disimpan pada File Manager seperti di 

gambar 1. 
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Gambar 191. Tampilan File Manager pada DomaiNesia 

 

Pada gambar 2 merupakan isi dari database MySQL yang berisikan data akun pengguna, 

data token listrik secara realtime, dan data keypad. Data-data ini didapatkan dari 

terhubungnya Raspberry Pi dan Solenoid ke dalam database ini. Terhubungnya Raspberry Pi 

ke database akan menampilkan data token listrik yang sudah diprogram pada Raspberry Pi 

tersebut, data ini akan ditampilkan langsung ke aplikasi yang dirancang. Data keypad aplikasi 

akan terhubung dengan Solenoid berdasarkan coding yang telah dilakukan. Pengguna yang 

melakukan pendaftaran akun, data nya akan disimpan pada database ini. 
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Gambar 192. Tampilan Database MySQL 

 

2. Perancangan Aplikasi (Front-End) 

Aplikasi dirancang menggunakan website MIT APP Inventor. MIT App Inventor 

memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi 

perangkat lunak bagi sistem operasi Android. App Inventor menggunakan antarmuka grafis, 

serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch dan StarLogo TNG, yang memungkinkan 

pengguna untuk men-drag-and-drop objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa 

dijalankan pada perangkat Android. Aplikasi ini akan terhubung ke server dan database yang 

telah dirancang.  
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Gambar 193 Rancangan layout aplikasi Smart KWH pada MIT APP Inventor 

 

Gambar 194 Blok program aplikasi Smart KWH berdasarkan layout yang telah 

dirancang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 5 merupakan Logo aplikasi Smart KWH dan gambar 6 merupakan isi aplikasi 

Smart KWH yang telah dirancang untuk melakukan pengujian penggunaan aplikasi tersebut. 

 

Gambar 195 Logo Aplikasi Smart KWH 
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Gambar 196 Isi Aplikasi Smart KWH 

Keterangan: 

1. Halaman Log In 

2. Halaman Pendaftaran 

3. Halaman Utama 
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4. Halaman Notifikasi 

5. Halaman Sisa Token Listrik 

6. Halaman Input Token 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi Smart KWH dapat bekerja sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Pengujian ini akan berfokus terhadap pada setiap 

halaman aplikasi Smart KWH.  

Pengujian pertama terhadap halaman pendaftaran. Pada halaman ini user dapat 

mendaftarkan id nya seperti gambar 7 di bawah ini. User diharuskan mengisi nama lengkap, 

email, telp/HP, username, dan password. Disini akan diuji untuk melakukan pendaftaran 

apakah berhasil atau tidak. 

 

Gambar 197 Halaman Pendaftaran 
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Gambar 8 menunjukkan user berhasil mendaftar dengan mendapatkan notifikasi “Berhasil 

Terdaftar”. Pada layout nya, button “DAFTAR” akan melakukan proses script PHP tentang 

pelanggan. Pada proses ini data user akan disimpan melalui database MySQL (gambar 9). 

Hal ini menunjukkan pengujian terhadap halaman pendaftaran berhasil. 

 

Gambar 198 User baru berhasil terdaftar 

 

Gambar 199 Data user berhasil ditambahkan ke Database MySQL 
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Pengujian kedua terhadap halaman log in. Pada halaman ini user melakukan log in 

dengan id yang telah dibuat sebelumnya. Jika user salah menginput id maupun password, 

maka akan muncul notifikasi “GAGAL Login”, namun apabila user menginput id dengan 

benar maka akan muncul notifikasi “Berhasil Login” dan akan memasuki halaman utama. 

Pengujian dari halaman ini berhasil, dikarenakan user dapat log in dengan baik jika id dan 

password yang diketik secara benar.  

Pada halaman utama, akan menunjukkan tiga button yaitu “Notifikasi” , “SISA TOKEN 

LISTRIK”, dan “INPUT STROOM TOKEN”. 

Pengujian ketiga terhadap halaman “SISA TOKEN LISTRIK”. Pada halaman ini akan 

menampilkan data teks yang telah diolah Raspberry Pi secara realtime. Tampilan yang 

muncul berupa tampilan langsung dari database MySQL nya. Saat pengambilan data oleh 

Raspberry Pi, waktu dan kondisi pencahayaan sangat berpengaruh terhadap hasil monitoring 

sisa token listrik. Gambar 10 menampilkan data teks sisa token dari database yang 

menunjukkan tanggal, waktu, dan sisa token. Dimana sisa token terkini akan dihighlight pada 

bagian atas. 
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Gambar 200 Tampilan halaman Sisa Token Listrik 

 

Pengujian keempat terhadap halaman Input Stroom Token. Pengujian dilakukan dengan 

menekan button yang berupa keypad untuk mengetikkan 20 digit stroom token listrik. Pada 

proses ini aplikasi dan solenoid yang terpasang pada kWh Meter digital akan bekerja sama 

untuk menampilkan angka sesuai yang diketikkan pada keypad aplikasi. Setelah 20 digit 

stroom diketik, selanjutnya menekan button “ENT” untuk melanjutkan proses pada solenoid. 

Solenoid akan merespon ketikan keypad berdasarkan script yang telah dicoding. Solenoid 

berhasil mengetikkan semua angka-angka nya secara benar namun dengan delay total 27.4 

detik yang dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini. 
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Gambar 201 Proses pengetikan aplikasi terhadap respon Solenoid 

 

Pengujian keempat ini dilakukan secara 20 kali percobaan dengan angka stroom yang 

berbeda-beda. Data percobaan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 35 

Data hasil pengujian delay waktu dan kecocokan pengetikan pengisian stroom token listrik 

No Stroom Token Listrik Waktu (s) Pengetikan 

1 56324586312547863254 27.4 Benar 

2 13467289045327869245 28.8 Benar 

3 24524578901578924190 26.6 Benar 

4 98605427812789042654 27.6 Benar 

5 64318942907534197530 29.0 Benar 
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6 45289761987213743189 27.0 Benar 

7 17893461208537904839 26.5 Benar 

8 73195284072639541831 28.5 Benar 

9 62805217942954379545 26.9 Benar 

10 34176894106342785146 27.8 Benar 

11 21963285407145806355 27.3 Benar 

12 77612980537984166543 28.0 Benar 

13 69345826078854218956 26.6 Benar 

14 88432674397561076539 27.6 Benar 

15 75329643065184295415 26.9 Benar 

16 29517396520614503185 28.2 Benar 

17 49517952840317593488 29.3 Benar 

18 71894452806177321985 28.4 Benar 

19 66217854309971456931 28.6 Benar 

20 55934176390733478906 27.4 Benar 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, saat semua data diterima, angka yang diketikkan pada 

keypad aplikasi terhadap pengetikan Solenoid memiliki kecocokan 100% yang berarti 

memiliki tingkat akurasi sebesar 100% dan persentase error sebesar 0% berdasarkan data 

percobaan. Namun terdapat delay waktu yang berbeda-beda setiap percobaannya. Perbedaan 

delay waktu ini terjadi karena faktor kecepatan jaringan internet. Berdasarkan data hasil 

percobaan didapatkan rata-rata delay waktu pengisian stroom token : 
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KESIMPULAN  

• Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, pada halaman pendaftaran bekerja dengan 

baik dengan semestinya. Data pengguna akan tersimpan melalui database MySQL. 

• Pada pengujian halaman log in juga bekerja dengan baik dengan pengguna menginputkan 

username dan password secara benar. 

• Pada pengujian halaman sisa token listrik, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi 

seperti penerangan dan posisi sensor alat yang baik untuk mendapatkan data yang akurat 

secara realtime. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan database 

MySQL. 

• Pada pengujian halaman penginputan stroom token bekerja dengan baik dengan tingkat 

keakurasian 100%, namun memiliki delay waktu rata-rata 20 percobaan sebesar 27,72 

detik setelah pengetikan dari keypad aplikasi. 

• Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat memaksimalkan dan memperbarui aplikasi 

menjadi lebih berfungsi dan lebih praktis lagi serta delay yang tidak cukup tinggi. 
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Abstract 

 

At this time the largest electricity consumer is in the industrial sector, because in general 

the industry requires a lot of electricity supply as the main source in its operations and 

therefore all existing equipment in the industrial sector must be protected especially by 

over/under voltage disturbances and also Overcurrent. This can damage existing 

equipment in the industry, one of which is an electric motor that is connected to a 3-phase 

electric grid. voltage relay and thermal over load relay in real time based on Resoberry pi. 

To meet this need, this protection device uses a respeberry pi and Arduino mega 2560 as 

data processors, for voltage sensors using ZMPT101B and current sensors using ACS712 

the detected voltage and current values will processed by Aduino mega 2 560 and the data 

read will be sent to the Raspberry pi to be displayed and if there is a voltage spike or drop 

in voltage or current then the input voltage to the load will automatically be cut off, the 

termination uses a contactor connected to a relay. This design also uses a monitor to 

display the detected voltage value. For self-testing, the author uses Variac to adjust the 

voltage so that it can be set under or over voltage so that the over-under voltage relay 

protection device can work. thermal over load can work. For Thermal Over load, the 

author uses Thermal with a capacity of 6 A so if the load exceeds or 6A then Thermal will 

work. 

 

Keywords: Respeberry pi,Arduino Mega 2560, Sensor Tegangan ZMPT101B, 

Monitor,Sensor Arus ACS 712,Over Under Voltage Relay,Thermal Over Load. 

 

Abstrak 

 

Pada saat sekarang ini konsumen listrik terbesar ada pada sektor industri,karena pada 

umumnya industri sangat banyak membutuhkan suplay tenaga listrik sebagai sumber 

utama dalam operasionalnya dan oleh sebab itu segala peralatan yang ada dalam sektor 

industry tersebut harus dilindungi terutama oleh gangguan over/under voltage dan juga 

Arus lebih.Hal ini dapat merusak peralatan-peralatan yang ada pada industry tersebut salah 

mailto:rahmat17tl@mahasiswa.pcr.ac.id
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satunya seperti motor listrik yang terhubung dengan jala-jala lisrik 3 phasa.Pada penelitian 

kali ini penulis akan mengatasi hal tersebut dengan merancang alat proteksi jaringan listrik 

3 phasa dengan over under voltage relay dan thermal over load relay secara real time 

berbasis Resoberry pi.Untuk memenuhi keperluan tersebut alat proteksi ini menggunakan 

respeberry pi dan juga Arduino mega 2560 sebagai pengolah data, untuk sensor tegangan 

menggunakan ZMPT101B dan sensor arus menggunakan ACS712 nilai tegangan dan arus 

yang terdeteksi akan di proses oleh Aduino mega 2560 dan data yang terbaca akan 

dikirimkan ke Raspberry pi untuk di tampilkan dan jika terdapat lonjakan tegangan atau 

penurunan tegangan maupun arus maka secara otomatis tegangan masuk ke beban akan 

terputus, pemutusan tersebut menggunakan kontaktor yang terhubung dengan relay.Pada 

rancangan ini juga menggunakan monitor untuk menampilkan nilai tegangan yang 

terdeteksi.Untuk pengujian sendiri penulis menggunakan Variac untuk mengatur tegangan 

agar bisa di setting under maupun over voltage agar alat proteksi over under voltage relay 

dapat bekerja.Untuk Pengujian Thermal Over Load sendiri penulis Menggunakan Motor  3 

Phasa yang memiliki Arus sebesar 6 A agar thermal over load dapat bekerja.Untuk 

Thermal Over loadnya sendiri penulis menggunakan Thermal berkapasitas 6 A jadi jika 

beban melebihi atau 6A maka Thermal akan bekerja. 

 

Kata Kunci: Respeberry pi,Arduino Mega 2560, Sensor Tegangan ZMPT101B, 

Monitor,Sensor Arus ACS 712,Over Under Voltage Relay,Thermal Over Load. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat sekarang ini konsumen listrik terbesar ada pada sektor industri,karena pada 

umumnya industri sangat banyak membutuhkan suplay tenaga listrik sebagai sumber utama 

dalam operasionalnya.Namun dengan berkurangnya pasokan listrik akibat banyaknya 

konsumen yang membutuhkan suplay tenaga listrik pada saat ini,menyebabkan terjadinya 

pemadaman listrik serta penurunan tegangan listrik pada waktu terjadinya beban puncak yang 

dapat berdampak buruk pada peralatan-peralatan yang terhubung pada suplay tenaga listrik. 

Jika hal tersebut terjadi maka ketidak seimbangan antar fasa akan sulit untuk dihindari 

sehingga pada akhirnya peralatan yang terhubung dengan jala-jala listrik 3 fasa juga akan 

mengalami kerusakan akibat gangguan under/over voltage. 

 

Under dan Over Voltage merupakan salah satu yang menyebabkan buruknya kualitas 

daya listrik.Under dan Over Voltage termasuk ke dalam long duration variation, dimana 

waktu kejadiannya adalah lama.Under Voltage adalah turunnya amplitudo tegangan rms 

dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 1 menit).Over Voltage adalah naiknya amplitudo 
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tegangan rms dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 1 menit).Akibat dari terjadinya Under 

Voltage dan Over Voltage adalah degradasi pada peralatan elektronik (berkurangnya masa 

penggunaan alat). 

 

Dalam menyikapi permasalahan diatas penulis merancang sebuah alat yang berfungsi 

untuk memproteksi segala peralatan yang terhubung dengan jala-jala listrik untuk mengatasi 

jika terjadinya penurunan ataupun  lonjakan tegangan listrik (UNDER/OVER 

VOLTAGE),dimana sistem kerja dari alat ini telah terhubung dengan Arduino Mega 2560 

dan kemudian data yang terbaca akan dikirimkan ke Raspberry pi yang kemudian akan 

ditampilkan pada monitor yang dimana perubahan tegangan dalam hitungan 

waktu,hari,tanggal akan ditampilkan pada layar monitor dan menyimpan seluruh data pada 

Raspberry pi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Sistem Proteksi Jaringan Listrik 3 Phasa Dengan Over Under 

Voltage Relay Dan Thermal Over Load Relay Secara Real Time Berbasis Respberry 

PI, terdiri dari perancangan elektronik guna memperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan dan manfaat penelitian ini. Adapun blok diagram secara keseluruhan pada 

perancangan ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 1 Blok Diagram Perancangan 

Sistem Proteksi Jaringan Listrik 3 Phasa Dengan Over Under Voltage Relay Dan 

Thermal Over Load Relay Secara Real Time Berbasis Respberry PI meliputi: 

 

⚫ Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik meliputi desain rangkaian Sistem Proteksi Jaringan Listrik 3 

Phasa Dengan Over Under Voltage Relay Dan Thermal Over Load Relay Secara Real 

Time Berbasis Respberry PI. 

Pada gambar 2 yaitu tampilan panel tampak dari luar. Pada gambar 3 yaitu tampilan 

panel box tampak dari dalam dimana di situ terdapat komponen komponen yang di 

gunakan seperti MCB,Kontaktor,Thermal Over Load,Fuse,Over Under Voltage 

Relay,Potensian Transformator, arduino mega 2560, Raspberry PI, dan sensor 

lainnya yang dibutuhkan dan juga alat alat lainnya yang dibutuhkan. 
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                  Gambar 2 Desain Luar Panel Box                     Gambar 3 Desain Tata Letak 

Dalam Panel Box 

⚫ Perancangan Elektronika  

Perancangan Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu blok diagram yang 

dapat menjelaskan sistem kerja secara keseluruhan, agar sistem yang dibuat dapat 

berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem Proteksi Jaringan Listrik 3 Phasa Dengan 

Over Under Voltage Relay Dan Thermal Over Load Relay Secara Real Time Berbasis 

Raspberry PI akan bekerja sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi pada sistem ini 

terdapat 2 buah sensor tegangan yaitu ZMPT101B dan sensor arus ACS 712 yang masing 

masingnya terhubung ke Sumber PLN. Jadi apabila ZMPT101B dan ACS 712 membaca 

adanya gangguan tegangan maupun arus maka data tersebut akan masuk ke Arduino Mega 

2560 yang kemudian data tersebut akan dikirimkan ke Raspberry Pi untuk di simpan dan 

kemudian di tampilkan pada Monitor.  

Proses kerja alat proteksi ini adalah pada alat proteksi Over Under Voltage Relay 

Dilakukan settingan batas tegangan Over dan Under untuk Over sendiri diberi batas 420 
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Volt dan jika tegangan melebihi 420 Volt maka alat ini akan memutus tegangan ke beban 

sebaliknya untuk tegangan Under Voltage sendiri diberi batas 360 Volt dan jika tegangan 

kurang dari 360 Volt maka alat ini juga akan memutus tegangan ke beban.Pada alat 

proteksi ini Juga dilengkapi dengan delay Over dan Under voltage.selanjutnya proteksi 

Thermal Over Load pada alat ini akan mendeteksi jika beban yang digunakan berlebih 

maka alat ini akan memproteksi sesuai batas toleransinya. Jadi jika Over Under Voltage 

dan Thermal Over Load Relay sudah mendeteksi adanya gangguan ataupun tidak maka 

selanjutnya tegangan akan diturunkan menggunakan Potensial Transformator dari 

tegangan 380 Volt diturunkan menjadi 220 Volt agar sensor ZMPT101B bisa membaca 

tegangan dan untuk Sensor ACS 712  inputannya dari kontaktor dan output ACS ke beban 

di hubung paralel dan setelah sensor ZMPT101B dan ACS 712 membaca tegangan dan 

Arus maka data pembacaan tersebut dikirimkan ke Arduino Mega 2560 dan Arduino 

mengirimkan data pada Raspberry Pi untuk disimpan dan Ditampilkan pada Monitor. 
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Gambar 4 Desain Rancangan Elektronika 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerja dari Sistem Proteksi Jaringan Listrik 3 Phasa Dengan Over Under Voltage 

Relay Dan Thermal Over Load Relay Secara Real Time Berbasis Raspberry Pi adalah 

dengan menggunakan Alat proteksi Over dan Under Voltage dan Thermal Over Load  

tujuan dari penggunaan alat proteksi ini adalah untuk melindungi beban dari gangguan 

Over Under Voltage dan Arus lebih.Harapannya beban yang ada terhindar dari 

kerusakan akibat gangguan Over Under Voltage dan Arus lebih. 

Berikut adalah beberapa tahapan pengujian alat di bagi menjadi 3 bagian yaitu : 

 

A. Pengujian Hilang 1 Phasa 
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Pada pengujian ini sumber jaringan listrik 3 fasa yang masuk pada rangkaian 

dilepas salah satu fasanya sehingga salah satu fasanya hilang kemudian sumber listrik 

tersebut disambungkan seri dengan PFR dan sensor output dari PFR dihubungkan 

dengan sumber input kontaktor, sehingga pada sensor  tersebut mendeteksi tidak 

adanya salah satu sumber listrik dari PLN dan indikator pada PFR  menyala dan 

kontaktor = tidak bekerja, sehingga sumber listrik dari PLN mati, seperti yang 

terlihat  pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5 Pengujian Hilang 1 Phasa 

 

B.  Pengujian tegangan rendah (under  voltage) dan tegangan lebih (overvoltage) 

Pada pengujian ini tegangan pada yang masuk dikondisikan sangat rendah salah 

satu fasa atau dua fasa sekaligus sehingga motor bekerja sangat berat dan pada  

kondisi ini juga otomatis akan timbul over current (arus lebih) pada salah satu fasa, 

sehingga motor bekerja sangat berat dan pada sensor PFR akan mendeteksi  adanya 

gangguan arus lebih dan teganga tak seimbang dan reaksi sensor tersebut akan 

memutus sumber tegangan listrik ke  kontaktor dan  kontaktor utama akan mati, 
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adapun toleransi tegangan tak seimbang dan arus lebih tergantung dari setting 

toleransi tegangan rendah (under  voltage)  dan tegangan lebih pada panel PFR seperti 

yang tampak pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 6 Setting Tegangan dan Durasi Waktu 

Pada gambar diatas tampak bahwa setting tegangan lebih pada penelitian ini 

adalah 420 Volt sedangkan durasi setting waktu tunda tegangan lebih adalah 1,5 detik 

dari pengujian yang telah dilakukan bahwa jika sumber tegangan PLN melewati batas 

dari 420 Volt maka sensor akan memutus hubungan sumber daya listrik pada waktu 

setting yang telah di tentukan yaitu sebesar 1,5 detik. 

Sedangkan pada pengujian tegangan rendah, tegangan yang dimasukan untuk uji 

tegangan rendah adalah 360 Volt dan waktu setting 2 detik dan dari pengujian 

tersebut didapatkan hasil yang baik dimana ketika diberikan sumber tegangan 360 

Volt dengan waktu setting 1 detik sensor bekerja dan memutus hubungan jaringan 

listrik dari PLN. 

 

C. Thermal Over Load 

Relay merupakan peralatan switching yang peka terhadap suhu. Alat ini punya 

kemampuan membuka dan menutup kontaktor saat suhu melebihi batas yang 
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ditentukan. Alat ini berfungsi sebagai pengaman beban lebih pada sebuah rangkaian 

kontrol seperti Direct Online maupun Star Delta, jadi ketika motor yang dikontrol 

terjadi beban lebih motor tersebut akan mati dan tidak akan terbakakar. 

Seperti namanya proteksi alat ini menggunakan panas sebagai pembatas arus pada 

motor.Cara kerja alat ini adalah dengan menkonversi arus yang mengalir menjadi 

panas untuk mempengaruhi bimetal. Nah, bimetal inilah yang menggerakkan tuas 

untuk menghentikan aliran listrik pada motor melalui suatu control motor starter. 

Pembatasan dilakukan dengan mengatur besaran arus pada dial di alat tersebut. 

 

Gambar 7 Diagram Kontak Pada Thermal Over Load Relay 

Pada gambar 7 disebelah kiri ada 3 kontak, digunakan sebagai wiring sumber 

tegangan RST setelah kontaktor, TOR ini tidak hanya memutuskan rangkian kontrol 

saja tetapi power dari motor juga diputus 2 pengaman langsung. Kontak nomor 95 

dan 96 merupakan kontak Normaly Close yang biasanya digunakan untuk 

memutuskan rangkian kontrol sesudah MCB kontrol, nanti baru ke push button atau 

yang lainnya. Kontak nomor 97 dan 98 merupakan kontak Normaly Open(NO) dan 

biasanya digunakan untuk indicator. 

Thermal Over Load Relay mempunyai berbagai macam tipe, tipe ini yang 

membedakan batas setting nilai arus trip yang digunakan untuk memproteksi motor 3 

fasa. Untuk menseting Relay Thermal dapat dilakukan dengan obeng (+)kecil atau 

menggunakan testpen. 
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Gambar 8 Thermal Over Load Relay 
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KESIMPULAN 

Setelah semua proses pembuatan dan pengujian pada penelitian Sistem Proteksi 

Jaringan Listrik 3 Phasa Dengan Over Under Voltage Relay Dan Thermal Over Load 

Relay Secara Real Time Berbasis Raspberry Pi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Rangkaian bekerja ketika terjadi kehilangan salah satu fasa, sehingga sensor PFR 

akan bekerja dan memutus sumber listrik dari PLN. 

2. Rangkaian bekerja ketika terjadi tegangan rendah (under voltage) dengan ratting < 

360 Volt. 

3. Rangkaian bekerja ketika tegangan lebih (over voltage) dengan ratting tegangan > 

420 Volt dan durasi waktu tunda 1,5 detik . 

4. Cepat dan lambatnya waktu pemutusan Thermal Over Load Relay ditentukan besar 

arus yang mengalir di dalam relay.Makin besar arus beban yang mengalir pada 

Thermal Over Load Relay maka makin cepat pula waktu trip. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, B. M., Aghus, S., & Nugroho, A. (2019). PERANCANGAN SISTEM KONTROL 

OVER/UNDER VOLTAGE RELAY BERBASIS MIKROKONTROLERPADA SALURAN 

TEGANGAN 220VAC. 

Nugraha, B. A. (2017). RANCANG BANGUN RELAI SISTEM PROTEKSI 

UNDERVOLTAGE. Palembang: Politeknik Negri Sriwijaya . 

Situmeang, D. (2013). UNDER/OVER VOLTAGE RELAYBERBASIS 

MIKROKONTROLER ATMEGA328. 

Widarsono, K., Jauhari, M., & Dzuhuri, A. L. (2019). Relay Protection Of Over Voltage, 

Under Voltage and Unballance Voltage Magnitude, Based on Visual Basic Using Arduino 

Mega . Seminar Master2019, 39. 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1620 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

SISTEM PROTEKSI MAIN PANEL DISTRIBUTION DENGAN OVER VOLTAGE 

RELAY DAN OVER CURRENT RELAY 

 

M.Eef Fajrul Azmy1), Arif Gunawan2) 
1Teknik Listrik, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari, Pekanbaru, 28265 

2Teknik Listrik, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari, Pekanbaru, 28265 3Teknik 

Listrik, Politeknik Caltex Riau, Jl. Umban Sari, Pekanbaru, 28265 

 E-mail: eef17tl@mahasiswa.pcr.ac.id 

E-mail: Agun@pcr.ac.id  

Abstract 

Electrical energy ,have three main systems.the three system are generation,transmission and 

distribution.distribution is the most important component,because distribution is directly related to consumers.if 

there is a disturbance in the electrical system, it can cause damage to electrical equipment and also affect 

community activities.so its necesasary to have the main safety in the form of protection to protect the current 

and the voltage.in this study,the design of a current and voltage protection device in the form of an arduino 

based three phase panel.to meet these needs,the measurement uses current sensor and voltage sensor PZEM-

004T.this design is equipped with an sd card module that functions to retrieve data and excess current.purpose 

of making a main panel distribution protrection system with over voltage relay dan over current relay can secure 

the distribution network using load from overvoltage and over current.the methodology used in the design of 

this finel project is literature study,mechanical and electronic design and report generation, the conclusion that 

over current relays and over voltage relays protect each line from electric current so as to protect the load 

 

Keywords: Arduino Mega 2560, A, current sensor and voltage sensor PZEM- 004T,Over Current 

Relay,Over Voltage Relay. 

 

Abstrak 

 

Saluran energi listrik, memiliki tiga sistem utama. Ketiga sistem tersebut adalah pembangkitan, transmisi dan 

distribusi. distribusi adalah komponen paling penting. Hal tersebut dikarenakan distribusi berhubungan langsung 

dengan konsumen.. Pada penelitian ini perancangan alat proteksi arus dan tegangan dalam bentuk panel tiga 

phase berbasis arduino. Untuk memenuhi keperluan tersebut, pengukuran menggunakan sensor arus dan sensor 

tegangan PZEM-004t.Perancangan ini dilengkapi dengan sebuah module sd card yang berfungsi untuk 

mengambil data serta arus berlebih,adapun tujuan pembuatan Sistem Proteksi main panel distribution dengan 

over voltage relay dan over current relay agar bisa mengamankan jaringan distribusi menggunakan beban dari 

tegangan berlebih dan arus berlebih. metodologi yang digunakan dalam perancangan proyek akhir ini adalah 

studi literatur, perancangan mekanik dan elektronika dan pembuatan laporan.hasil yang diharapkan adalah panel 

bisa bekerja sesuai dengan keadaan yang bisa membuat beban aman dari gangguan dan tidak rusak ,sehingga 

bisa diambil kesimpulan bahwa over current relay serta over voltage relay melindungi setiap line dari aliran 

listrik 

 

Kata Kunci: : Arduino Mega 2560, A, current sensor and voltage sensor PZEM-004T,Over 

Current Relay,Over Voltage Relay. 
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PENDAHULUAN 

Proteksi terhadap sistem kelistrikan serta peralatannya adalah hal yang sangat 

dibutuhkan dalam industri. Sistem proteksi berperan penting dalam mendeteksi adanya 

gangguan dan dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan gangguan. Koordinasi sistem 

proteksi yang baik akan mengisolasi daerah gangguan dan mencegah pemadaman di 

daerah lain. Hal ini dapat meningkatkan keandalan sistem dengan menjaga kontinuitas 

suplai pada beban (Yoyok Triyono,et al., 2018) 

Dengan demikian penulis berupaya merancang bangun sebuah proteksi Main Panel 

Distribusi dimana proteksi tersebut berbasis Arduino, bukan proteksi yang dilakukan 

secara konvensional. Namun pada perancangan ini Arduino Mega 2560 mengambil 

prinsip kerja yang diterapkan pada relai diferensial konvensional dengan cara 

menerapkannya ke dalam software arduino IDE dengan Bahasa pemrogramannya. 

Sehingga untuk alat proteksi arus dan teganga ini direkam serta diketahui melalui arduino. 

Arduino juga menerima nilai tegangan dan arus yang terdeteksi oleh sensor PZEM-004T. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat serta memahami  respon alat proteksi 

terhadap gangguan arus berlebih maupun tegangan berlebih di salah satu phase ataupun  

tiga phase, mengamankan alat alat kelistrikan baik yang kecil(kipas angin) sampai 

besar(motor tiga phase) dari gangguan salah satunya hubung singkat yang dapat merusak 

perangkat kelistrikan berbasis Arduino Mega 2560. 

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan system proteks main panel distribution menggunakan over voltage relay 

dan over current relay terdiri dari perancangan mekanik dan elektronik guna untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian ini,dalam blok diagram ini 

mendapatkan sumber 3phasa (incoming) lalu diarahkan ke over current relay dan over 

voltage relay lalu lansung menuju beban (outgoing) sehingga dan diparalel ke 

mikrokontroller guna untuk melakukan record data sehingga bisa melakukan Analisa 
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apabila arus maupun tegangan yang masuk lebih. Adapun blok diagram secara 

keseluruhan pada perancangan ini dapat dilihat dari gambar 

berikut:

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

 

Perancangan Mekanik 

Perancangan desain mekanik sistem proteksi main panel distribution yang berfugsi untuk 

memudahkan proses pembuatan alat. perancangan panel box ini bahan yang digunakan adalah 

plat besi yang telah dilapisi cat. Ukuran dari panel box ialah 40 x 60 cm dan digunakan untuk 

komponen-kompone listrik.  perancangan ini merupakan suatu teknik untuk melakukan 

perakitan serta pemantauan parameter main panel distribution dengan menggunakan over 

voltage relay serta over current relay sebagai pengaman dan pengontrolan panel yang akan 

dibentuk sehingga keseluruhan sistem terhubung dan terintegrasi membentuk suatu sistem 

proteksi agar rancangan tersebut bekerja dengan baik. 
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Gambar 2. Panel box 

40x60cm(https://www.gudanglistrik.com/produk/457/BOX_PANEL_40_X_60_POWDE

R_COATING) 

 

Perancangan Elektronika 

Pada perancangan elektronik ini terdapat beberapa komponen yang digunakan seperti: 

Arduino Mega 2560, Sensor Arus dan Tegangan PZEM 004T, Over Current Relai, 

Kontaktor, Over Voltage Relay, Modul SD Card, RTC mcb 3phase Dan power supply 

220/5 v. 
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Gambar 3. Rangkaian Elektronik Secara Keseluruhan 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini lebih berfokus kepada system proteksi utama dimana cara kerjanya 

pada jaringan distribusi yang mengalirkan tegangan 380 v ataupun biasanya dengan 

3phasa,dengan menggunakan system proteksi berupa over current relay serta over voltage 

relay dengan system untuk merecord ataupun merekam data dengan mikrokontroller berupa 

Arduino mega dengan module sd card yang merupakan suatu alat untuk memproteksi system 
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jaringan distribusi sertam memproteksi beban sehingga tidak terjadi kerusakan pada beban 

serta kesalahan di jaringannya sendiri. 

Tahapan dalam melakukan proses pengujian dilakukan dengan Langkah sebagai 

berikut. 

⚫ Melakukan pengujian pada over current relay dimana,kita menghidupkan panel 

proteksi lalu kita melihat serta melakukan setting pada over current relay yang dimana 

kita mengetahui dengam melakukan pencarian dengan rumus: 

Arus Nominal 

 

Berikut pencarian nilai arus nominal 

 

In = 饾憜/(鈭3 脳 v)      (1) 

Dimana, In = Arus nominal  

S = Daya semu 

            V = Tegangan  

Arus Setting OCR 

 

Berikut pencarian arus setting 

 

Iset =Ct  脳 In                                                                   (2) 

Dimana, In = Arus nominal  

Iset = setting arus 

CT = current transformator 
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Dimana dari rumus rumus diatas kita bisa melakukan setting serta mengetahui 

baik beban yang akan kita gunakan serta kemampuan over current relaynya 

sendiri,berikut saya lampirkan gambar dari over current relay. 

 

 

Gambar 4. Setting over current relay 

 

⚫ Melakukan Pengujian Pada Over Voltage Relay,dimana relay ini sendiri bekerja 

apabila tegangan yang melewatinya melebihi teganagan yang sudah ada/ ditetapkan 

sesuai PUIL dengan menggunakan rumus: 

 

380 + 10% =418 volt 

 

Dimana, 

Tegangan 3phasa ditambah dengan rasio batas dari tegangan lebih 

yang mendapatkan hasil 418v,yang dimana saat kita melakukan setting 

pada over voltage relay sehingga ketika tegangan melebihi 418v maka 

relay tersebut akan berkerja sesuai yang diatur sehingga membuat alat 

ataupun beban yang di proteksi menjadi aman.berikut data yang 

didapatkan saat panel hidup yang dikasih beban satu phasa(sample): 

Tabel 1 

Data diperoleh dari beban satu phasa 
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TEGANGAN(V) ARUS(A) 

R S T R S T 

234,2 V 238 V 231 V 0 0A 1,31A 

234,2 V 238 V 231 V 0 0 0,8 A 

234,2 V 238 V 231 V 0 0 0,67A 

234,2 V 238 V 231 V 0 0 0,67A 

 

SIMPULAN 

Setelah proses pengerjaan serta perakitan dan pengujian pada penelitian system 

proteksi main panel distribution dengan over current relay dan over voltage relay telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan: 

1. Kondisi apabila panel telah dihidupkan maka secara otomatis over current relay akan 

bekerja sesuai dengan setting yang telah ditetapkan,apabila melebihi nilai setting yang 

telagh ditetapkan maka secara otomatis system relay akan saling bekerja. 

2. Over voltage relay dapat bekerja secara parallel denga over current relay sehingga baik 

tegangan maupun arus yang berlebih maka secara otomatis relay akan memutus kontak 

dari kontaktor dan membuat koil kontaktor tidak bekerja. 

3. Mikrokontroller digunakan untuk membuat ataupun melakukan proses Analisa apabila 

terjadi gangguan di system distribusi hingga ke beban,yang dimana berfungsi untuk 

melakukan proses perekaman data yang disimpan didalam module sd card dari 

Arduino mega. 
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Abstract 

 

KWH Meter is a measuring tool used to calculate the amount of electrical energy used in the use of an 

electric power system. On the KWH Meter, there is an LCD to see the remaining KWH Meter tokens at that 

time. But not a few users forget to check the remaining tokens so that there is a unilateral blackout in the house. 

To avoid this, a monitoring system for the remaining KWH Meter tokens was created. This system uses the 

remaining KWH Meter image which will then be processed through the Raspberry pi as a media for digital 

image processing units, OCR (Optical Character Recognition) is an effective solution for the process of 

converting printed documents to digital documents. The problem that arises in the process of recognizing 

computer documents is how the recognition technique is to identify various types of characters of various sizes 

and shapes. The method used in this  project is the Region Of Interest (ROI) method. In the testing process on 

these two conditions, the percentage of success is 80% in conditions where there are additional light and 28% in 

conditions where there is no additional light. Parameters that affect the success rate of this system are light, 

distance, and camera type. 

 

Keywords: Raspberry pi, OCR (Optical Character Recognition), Region Of Interest (ROI) 
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Abstrak 

 

KWH Meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah energi 

listrik yang terpakai pada penggunaan sistem tenaga listrik. Pada KWH Meter terdapat LCD untuk melihat sisa 

token KWH Meter pada saat itu. Namun tak sedikit pengguna lupa untuk melakukan pengecekan sisa token 

sehingga terjadi  pemadaman listrik secara sepihak di rumah tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka 

dibuatlah sistem pemantauan sisa token KWH Meter. Sistem ini menggunkana citra sisa KWH Meter yang 

selanjutnya akan di proses melalui Raspberry pi sebagai media unit pemrosesan citra digital, OCR (Optical 

Character Recognition) adalah suatu solusi yang efektif untuk proses konversi dokumen cetak ke dokumen 

digital. Permasalahan yang timbul dalam proses pengenalan dokumen komputer adalah bagaimana teknik 

pengenalan untuk mengidentifikasi berbagai jenis karakter dengan berbagai ukuran dan bentuk. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Region Of Interest (ROI). Dalam proses pengujian pada dua 

koondisi ini didapatkan persentase keberhasilannya 80% pada kondisi terdapat tambahan cahaya lampu, dan 

28% pada kondisi tidak ada tambahan cahaya lampu. Parameter yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

sistem ini adalah cahaya, jarak, dan jenis kamera. 

 

Kata Kunci: Raspberry pi, OCR (Optical Character Recognition), Region Of Interest (ROI) 

 

PENDAHULUAN 

 Di Indonesia, pihak yang berwenang untuk menyediakan energi listrik adalah 

Perusahaan Listrik Negara (PLN)(Praktek et al., 2009). Untuk mengetahui besaran energi 

listrik yang digunakan dibutuhkan sebuah alat yang disebut selama ini KWH Meter Digital 

bekerja berdasarkan program yang dirancang pada mikrokontroler yang terdapat didalam 

piranti KWH Meter Digital tersebut(C.Handika, H. Slamet, 2019). Sistem KWH Meter 

Digital tersebut yang dirasa sudah membantu meringankan beban piutang negara dari sistem 

KWH Meter pascabayar dulu(K et al., n.d.). Ternyata belum cukup efisien untuk diterapkan 

dizaman sekarang ini dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Hal tersebut tidak 

jarang membuat pelanggan lupa untuk memantau secara langsung sisa token KWH Meter. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu 
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pemantauan sisa token KWH meter, salah satunya menggunakan teknologi Optical Character 

Recognition (OCR)(Setiawan et al., 2017). Implementasi OCR pada pemantauan KWH Meter 

dapat memudahkan untuk mengubah citra token KWH Meter menjadi bentuk teks yang 

nantinya akan bisa dilihat diaplikasi Smart KWH Meter Digital yang dibuat. Penelitian ini 

menggunakan Raspberry Pi yang merupakan pengendali utama dari rancangan Smart KWH 

Meter digital ini, Untuk modul kamera untuk capture citra yang digunakan adalah modul 

5MP Omnivision 5647 Camera Module(Panekenan et al., 2019), dan untuk sensor suara yang 

digunakan FC 04 - voice sound whistle activated switch module. Pembacaan hasil akhir 

berupa akurasi dari proses recognition karakter citra yang dibandingkan dengan data asli, 

akurasi pada saat pengambilan citra dalam keadaan minim cahaya, persen error yang di 

hasilkan untuk masing-masing angka pada citra KWH Meter, dan apakah dengan 

menggunakan metode OCR tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan 

tanpa merusak perangkat KWH Meter pembawaan yang digunakan. 

1. Perumusan masalah pada penelitian ini antara lain :  

a) Berapa persen akurasi menggunakan metode Region Of Interest (ROI) pada kondisi 

dengan tambahan cahaya dan tanpa tambahan cahaya(Lampu)? 

b) Berapa persen error yang dihasilkan di setiap kondisi? 

c) Apakah metode Algoritma Region Of Interest (ROI) ini dapat berjalan sesuai 

rancangan ? 

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

a) Membuat sistem pencatat sisa token yang mengkonversi citra yang didapat dari 

KWH meter pengguna. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Region Of Interest  

(ROI) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Region Of Interest (ROI) merupakan 

suatu bagian citra yang dipilih untuk diproses. Salah satu fungsi ROI yaitu untuk menandai 
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suatu objek yang sedang bergerak. Algoritma deteksi objek dilakukan dengan menempatkan 

daerah ROI pada area jalan yang melintasi pada kawasan ROI tersebut yang akan dihitung 

atau dideteksi tanpa memisahkan kawasan ROI dari frame aslinya. Tujuannya agar pada saat 

melakukan proses (OCR) Optical Character Recognition yang di deteksi hanya bagian sisa 

token KWH Meter saja (Awang Hendrianto Pratomo, 2020). 

Adapun alur pengerjaan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

Perancangan 

Elektronis

Studi Literatur

Perancangan 

Program

Pembacaan data 

mentah citra

Perancangan OCR

Hasil dan 

Pembahasan

Penulisan Laporan

Perbandingan OCR dengan 

Data Lapangan

 

Gambar 202 Bagan Alur pengerjaan Penelitian 

 

Pada penelitian ini dimulai dengan mempelajari referensi yang berhubungan dengan 

pengolahan citra digital, mempelajari kinerja sensor suara, serta mempelajari library tesseract 

OCR, dan pemprograman python, library OpenCV. Selanjutnya yaitu melakukan 

perancangan elektronik berupa peletakkan komponen-komponen yang dibutuhkan seperti 
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Raspberry Pi 3, Modul Kamera, Sensor Suara, dan komponen lainnya. Setelah melakukan 

perancangan, selanjutnya membuat program untuk capture gambar menggunakan modul 

kamera, membuat program ekstrak citra menajadi teks menggunakan library tesseract OCR, 

dan membuat program pembacaan sensor saat alarm KWH Meter berbunyi sebagai penanda 

token sudah berada dibatas minimum. Selanjutnya melelakukan pembacaan data mentah citra 

dari modul kamera, pembacaan data mentah ini bertujuan untuk perancangan OCR yang akan 

digunakan nantinya, setelah data mentah didapatkan selanjutnya yaitu melakukan 

pemrograman untuk OCR. Hasil dari pemrograman OCR akan mendapatkan hasil citra yang 

sudah berbentuk teks dengan format (*.txt). Setelah mendapatkan hasil ekstrak selanjutnya 

dilakukaan perbandingan dengan data lapangan. Selanjutnya melakukan analisa dan 

pembahasan hasil penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk laporan akhir penelitian. 

Untuk flowchart perancangan keseluruhan dapat di lihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 203 Flowchart Perancangan 

 

 Pada penelitian sistem pengisian KWH Meter dengan menggunakan aplikasi android 

dibagi menjadi 3 bagian, untuk bagian pertama yaitu image processing yang mana pada tahap 

ini dilakukan ekstraksi citra sisa token KWH Meter  dengan input citra  *.jpg dan dengan 

output yang sudah berbentuk *.txt , yang mana hasil output tersebut akan dijadikan notifikasi 

sisa token KWH Meter pada saat itu (realtime). Yang kedua yaitu pembuatan aplikasi 

pengecekan token dan pengisian token otomatis melalui android. Dari hasil output citra yang 

sudah berbentuk teks tadi akan masuk ke aplikasi tersebut. Pada aplikasi Smart KWH Meter 

pelanggan akan mendapatkan notifikasi jika token sudah berada dibatas minimal dan 
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pelanggan juga dapat melakukan pengecekan token secara manual dengan menekan menu 

“cek sisa token” untuk dapat melihat sisa token pada saat itu, dan pelanggan bisa melakukan 

pengisian token melalui aplikasi secara otomatis. Untuk bagian terakhir pembuatan 

Hardware, bagian ini berguna untuk pengetikan tombol di perangkat KWH Meter pada saat 

pelanggan akan melakukan pengisian token di aplikasi Smart KWH Meter. Pada perancangan 

hardware ini menggunakan Relay dan Selenoid yang akan bekerja bersamaan ketika 

pelanggan melakukan pengetikan di aplikasi Smart KWH Meter. 

Pada penelitian ini, dilakukan pengolahan image processing. Terdapat 2 kondisi 

dalam pendeteksian citra KWH Meter pada penelitian ini, kondisi pertama yaitu pada KWH 

Meter tanpa tambahan cahaya dan KWH Meter dengan tambahan cahaya lampu. 

Modul kamera akan menangkap sisa token pada saat itu ketik buzzer yang ada pada KWH 

Meter berbunyi, buzzer akan berbunyi setiap sisa token 10KWH. Ketika sensor suara 

nemerima suara ‘beep beep’ dari buzzer KWH Meter, maka secara otomatis moduk kamera 

aktif dan meng-capture sisa token saat itu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian dengan judul Implementasi pengenalan karakter citra pada KWH Meter 

menggunakan Raspberry Pi ini bertujuan untuk melihat cara kerja dari tiap-tiap sistem pada 

penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan 2 kondisi, kondisi pertama yaitu dengan tanpa 

tambahan cahaya, dan yang kedua yaitu dengan tambahan cahaya lampu. Berikut gambar saat 

melakukan pengambilan data dengan 2 kondisi. 
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Gambar 204 Proses pengambilan data tanpa tambahan cahaya 

 

 

Gambar 205 Proses pengambilan data dengan tambahan cahaya 

 

Dalam pengambilan data dengan kondisi tanpa tambahan cahaya dilakukan dalam 

pada pukul 09:00 – 18:00 WIB. Dan untuk pengujian sistem dengan kondisi tambahan cahaya 

lampu dilakukan pada pukul 18:00 – 06:00 WIB. 
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Gambar 206 Hasil percobaan pengambilan data tanpa tambahan cahaya 

 

 

Gambar 207 Hasil percobaan pengambilan data dengan tambahan cahaya 

 

Setelah mendapatkan hasil percobaan OCR dengan tambahan dan tanpa tambahan 

cahaya lampu, Selanjutnya akan dilakukan perbandingan tingkat akurasi, perbandingan ini 

dilakukan dengan membandingkan citra yang sudah di proses idententifikasi ROI dengan 

hasil OCR pada aplikasi SMART KWH. Pengujian dilakukan untuk menghitung nilai 
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keakurasian dan niali error yang didapat pada saat pengambilan data. Nilai Persen Akurasi 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. 

%Akurasi= x100% 

Sedangkan nialai Persen Error didapatkan dengan menggunakan rumus berikut. 

%Error=  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 20 sample citra sisa token KWH Meter, 

yang mana 10 sampel diambil pada saat KWH mendapatkan cahaya tambahan dari lampu, 

dan 10 sampel berikutnya di ambil saat KWH Meter tidak mendapatkan cayaha lampu. Untuk 

masing-masing percobaan dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. 

Tabel 36 

Pengujian keseluruhan dengan tambahan cahaya lampu 
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Pada pengujian ini dengan kondisi pertama yaitu terdapat penambahan cahaya pada 

setiap pengambilan citra, menghasilkan beberapa karakter yang tidak maksimal di deteksi 

seperti karakter dari angka 0 dan angka 8. Dimana dalam seven segment OCR angka ‘0’ 

memiliki bentuk yang hampir sempurna dengan angka ‘8’, sehingga saat pembacaan angka 

‘0’ yang dibaca adalah ‘8’. 

 Untuk nilai Persen akurasi dan Persen eror pada pengujian dengan kondisi terdapat 

tambahan cahaya ini adalah: 

 %Akurasi =  

 %Akurasi=  = 80% 

Dan %error dalam percobaan ini sebesar: 

 %error =  

 %error =  

 %error = 20% 

 Selanjutnya melakukan pengujian dengan keadaan tidak ada tambahan cahaya. Pada 

pengujian ini juga dilakukan dengan 10 sampel dan 10 kali percobaan setiap 1 sampel. 

Tabel 37 

Pengujian keseluruhan tanpa tambahan cahaya lampu 
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Untuk nilai persen akurasi dan persen eror pada pengujian dengan kondisi terdapat 

tambahan cahaya ini adalah: 

 %Akurasi =  

 %Akurasi=  = 28% 

 Dan %error dalam percobaan ini sebesar: 

 %error =  

 %error =  

 %error = 72% 

Pada pengujian ini dengan kondisi kedua yaitu pendeteksian sisa token tanpa 

tambahan cahaya (lampu). Menghasilkan hasil ekstraksi yang sangat buruk, di karenkan LCD 

KWH Meter tidak menerimal cukup cahaya, menyebabkan digit seven segments tidak terbaca 

dengan maksimal, dan juga pada saat siang hari dengan keadaan cahaya matahari yang terlalu 

terik, menghasilkan pada saat pendeteksian modul kamera menerima noise sangat banyak di 
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karenakan benda yang terdapat di depan KWH Meter memantulkan cahaya ke KWH Meter 

yang menyebab kan KWH Meter lebih terang/silau di beberapa bagaian sisi, sehingga untuk 

output akhir nya tidak maksimal. 

 Untuk melakukan pengujian OCR pada sistem SMART KWH Meter, Pada setiap 

kondisi menetapkan jarak dari modul kamera ke LCD KWH Meter adalah 17cm dan kontras 

yang sudah di atur pada program  cv2.normalize(frame, frame, 5, 700, 

cv2.NORM_MINMAX)di setiap pengambilan citra.  Pengujian dengan kondisi tambahan 

cahaya lampu menghasilkan persen akurasi sebesar 80% dan persen akurasi pada kondisi 

tidak ada tambahan cahaya sebesar 37%. Dari hal ini dapat dibuktikan bahwa cahaya 

merupakan unsur terpenting dalam penerpan algoritma ROI pada penelitian ini. Semakin 

tinggi intensitas cahaya semakin tinggi pula persentasi keakurasian yang diperoleh. Selain 

intensitas cahaya, faktor kamera juga sangat mempengaruhi hasil, yang mana gambar 

dihasilkan tidak jelas atau blur. Seperti yang diketahui untuk gambar jelas dan tidak jelas 

nilai pixel nya sangat berpengaruh, yang mana  pixel merpakan suatu kumpulan informasi 

penting dari suatu image. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan jika salah satu pixel 

dari citra KWH Meter itu hilang atau tidak jelas, maka informasi yang didapat juga akan 

berkurang atau tidak akurat. 

Selanjutnya untuk menjalankan program pada sistem KWH Meter ini terus menerus 

tanpa membuka terminal dapat melaukan tambahan perintah pada profile Raspberry Pi 

dengan perintah sudo nano /etc/profile. Lalu pada file tersebut menambahkan coment 

python/home/pi/gabungfix.py. di baris pertama sebelum profile diload. 

SIMPULAN 

 Dari penelitian dengan judul implementasi pengenlaan karakter citra KWH Meter 

menggunakan Raspberry PI 3 dengan 2 kondisi percobaan, dengan tambahan cahaya dan 

tanpa tambahan cahaya. Untuk tambahan cahaya menghasilkan akurasi yang cukup baik yaitu 

sebesar 80%, sedangkan percobaan tanpa tambahan cahaya lampu menghasilkan akurasi 

sebesar  28%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagal deteksi, 

diantara nya itu intensitas cahaya yang tidak maksimal, dan resolusi kamera yang masih 
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rendah. Namun, dengan menambahkan cahaya atau lampu di sekitar KWH Meter maka 

percobaan mendapatkan hasil akurasi yang cukup bagus, hal tersebut menandakan bahwa 

rancangan program dengan menggunakan algoritma Region Of Interest (ROI) ini efektif 

untuk diaplikasikan pada pengenalan karakter seven segment OCR.  
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Abstract 

As one of the largest democracies in the world, Indonesia held its twelfth election which took 

place openly, freely, publicly, honestly and fairly on April 17, 2019. A number of studies suggest 

that elections risk causing fluctuations that investors generally avoid. The purpose of this study is 

to determine whether the risk of fluctuation was proven so that there were significant differences 

in the average stock price, stock return, and trading volume activity before and after the 

presidential election event. This paper is an event research. The population of this study was all 

banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange that is 45 banking companies for the 

duration of five days before and after the 2019 presidential election on two types of data, namely 

price and number of traded shares with a total of 900 observations. Comparative test analysis is 

implemented in the form of paired sample t-test when the data is normally distributed and/or non-

parametric test (Wilcoxon test) when the data is not normally distributed. The results of this study 

are that there was no significant difference between the average stock price, stock return and 

trading volume activity before and after the 2019 presidential election so the risk of fluctuation 

due to elections was not empirically proven in Indonesia. 

Keywords: pasar modal, pemilu, pilpres, perbankan, harga saham 

Abstrak 

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah menyelenggarakan 

pemilihan umum (pemilu) yang kedua belas kalinya yang berlangsung secara terbuka, bebas, 

umum, jujur, dan adil pada tanggal 17 April 2019. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa 

pemilu berisiko mengakibatkan fluktuasi yang umumnya dihindari oleh investor. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah risiko fluktuasi tersebut terbukti sehingga terdapat 

perbedaaan rata-rata harga saham, pengembalian saham dan aktivitas volume perdagangan 

sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum presiden. Jenis penelitian ini adalah studi 

peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 45 perusahaan perbankan pada durasi lima hari 

sebelum peristiwa pemilihan umum presiden tahun 2019 dengan periode lima hari setelah pemilu 

pada dua jenis data yaitu harga dan jumlah saham dengan total 900 pengamatan. Pengujian 

hipotesis penelitian ini menggunakan analisis uji komparatif berupa uji beda (paired sample t-test) 

apabila data berdistribusi normal dan/atau uji non-parametrik (the wilcoxon test) apabila data 

berdistribusi tidak normal. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata harga saham, pengembalian saham dan aktivitas volume perdagangan 

sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum presiden tahun 2019 sehingga risiko fluktuasi 

akibat pemilu tidak terbukti secara empiris di Indonesia.  

Kata Kunci: capital market, general election, presidential election, banking, stock prices 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang berbentuk demokrasi. Maka dengan ini berarti negara 

Indonesia adalah negara demokrasi yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dari 

rakyat untuk rakyat. Contoh demokrasi di Indonesia adalah terselenggaranya pemilihan 

umum yang berlangsung secara terbuka, bebas, umum, jujur, dan adil. Berdasarkan Undang-

undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, dalam negara demokrasi Indonesia ada badan yang 

bertanggung jawab untuk acara demokrasi Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).   

Pemilu tahun 2019 adalah Pemilihan Umum yang kedua belas yang dilakukan oleh 

negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Penganalisa umumnya 

menilai bahwa Pemilu berisiko memberikan dampak pada saham emiten di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yang mana dampak ini selanjutnya akan dirasakan juga oleh para investor 

dan masyarakat yang tidak menyukai perubahan dan fluktuasi. Pasar modal merupakan 

bagian ekonomi yang tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungannya baik pengaruh 

ekonomi maupun non ekonomi.  

Pasar modal menurut Martalena & Marlinda (2011) adalah tempat bertemunya 

permintaan dan penawaran terhadap modal, baik dengan bentuk ekuitas maupun dalam 

jangka panjang. Menurut undang-undang pasar modal No. 8 Tahun 1995 pasar modal ialah 

tempat dimana peristiwa atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan penawaran atau 

penjualan efek berlangsung terbuka dan dapat disaksikan oleh publik. Pasar modal menurut 

Anoraga & Pijipakarti (2009) yaitu pasar yang mana dananya diperjualbelikan dalam jangka 

panjang dan jangka waktu investasi umumnya lebih dari satu tahun.  

Pasar modal dipengaruhi oleh informasi dan peristiwa yang menimpa investor dan 

masyarakat. Hakan (2015) berpendapat bahwa pasar modal dapat dipengaruhi lingkungan 

ekonomi baik ekonomi makro dan mikro serta lingkungan non ekonomi seperti pemilihan 

presiden, pemilihan legislatif, peperangan, pengumuman hasil kabinet menteri. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Mansur & Jumaili (2014) terdapat perbedaan yang signifikan 
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antara harga saham, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengembalian saham 

dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah pemilihan umum tahun 2014. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kabiru, Duncan, & Kinyuna (2015) di Kenya 

menyimpulkan hasil empiris telah memberikan hasil yang tidak konsisten pada dampak 

peristiwa pemilihan umum terhadap pengembalian saham sehingga disimpulkan bahwa reaksi 

pasar terhadap pemilihan sangat negatif atau positif tergantung pada volatilitas lingkungan 

pemilihan. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 

Kamis (18/04) ditutup di level 6.507,221 atau naik sebesar 0,40 persen. Sementara nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada satu hari sebelum pemilihan presiden (pilpres) 

berada pada titik Rp 14.042,5 per dolar AS (https://www.investing.com). Adapun antusiasme 

para pelaku pasar pada tahun pemilu 2019 sudah ditandai dengan meningkatnya arus modal 

asing, baik di pasar modal maupun obligasi sejak awal tahun (year to date/ytd). Namun 

demikian, dampak pemilu terhadap pasar modal pada tahun 2019 diprediksi tidak akan sekuat 

pemilu sebelumnya sejak era reformasi. Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW 

Investment Management (BTIM) Budi Hikmat mengungkapkan bahwa berakhirnya era super 

commodity booming yang memicu defisit neraca berjalan selama 5 tahun terakhir merupakan 

faktor pembeda secara fundamental. Dampak pemilu bagi perekonomian Indonesia relatif 

kecil yakni kisaran 0,1-0,2% yang disampaikan oleh Institute Development of Economics and 

Finance (Indef) (Sandy, 2019).  

Studi dampak pemilu dan reaksi pasar mengenai peristiwa atau kejadian yang bersumber 

dari informasi atau pengumuman disebut studi peristiwa (Jogiyanto, 2009). Penelitian ini juga 

menguji hasil informasi yang diperoleh untuk menguji efisiensi pasar. Jika informasi yang 

diperoleh mengandung pengumuman maka perubahan harga  sekuritas akan bergerak, baik 

secara secara lemah maupun drastis.  

Pengembalian atau retur saham (stock return) adalah indikator yang dapat mengukur nilai 

dari pergerakan  harga saham atau pengembalian abnormal. Sebuah informasi atau 

pengumuman dapat juga dianggap tidak memberikan dampak terhadap pasar modal apabila 
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tidak terjadi pengembalian abnormal yang substansial terhadap pasar (Jogiyanto, 2010). 

Reaksi pasar juga dapat dilihat dari pergerakan aktivitas volume perdagangan. Apabila 

informasi yang diperoleh mengakibatkan aktivitas volume perdagangan meningkat maka 

pengumuman yang diperoleh adalah pengumuman positif dan begitu juga sebaliknya jika 

informasi yang diperoleh mengakibatkan aktivitas volume perdagangan turun maka 

pengumuman yang diperoleh adalah pengumuman negatif.  

Informasi yang diperoleh secara langsung atau dipublikasikan dapat sangat berpengaruh 

terhadap fluktuasi pasar yang umumnya dihindari oleh investor. Oleh sebab itu penulis 

tertarik untuk menyelidiki peristiwa tentang pilpres 2019 pada sektor jasa perbankan terhadap 

pergerakan harga saham, pengembalian saham, dan aktivitas volume perdagangan. Lebih 

lanjut, penelitian ini ingin memberikan informasi kepada masyarakat apakah masyarakat dan 

investor perlu khawatir dengan peristiwa pilpres di masa mendatang khususnya dampak 

pilpres terhadap investasinya di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian adalah saham 45 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 (daftar perusahaan dilampirkan pada Appendiks). Adapun 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling melalui pertimbangan 

dan kriteria (Sugiyono, 2013) yaitu saham sektor perbankan aktif pada periode pengambilan 

data terhitung mulai tanggal 10 April sampai dengan 25 April 2019. Data diambil pada lima 

hari sebelum dan sesudah pemilihan umum 17 April 2019. Dengan dua 

objek/variabel/indikator pada 10 hari untuk 45 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

dengan ini sampel yang akan diteliti berjumlah 900 pengamatan/data sekunder dari lima hari 

sebelum pemilu dan lima  setelah pemilu. 

Objek sampel dalam penelitian ini adalah 1) harga saham yang digunakan untuk melihat 

rata-rata harga saham dan pengembalian saham, serta 2) jumlah saham yang diperdagangkan 

sebagai proksi volume aktivitas perdagangan. Pengembalian saham dioperasionalisasikan dan 
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dihitung dari harga saham hari tertentu dikurangi harga saham hari sebelumnya dibagi dengan 

harga saham pada hari sebelumnya. Dengan demikian, pengembalian saham merupakan 

turunan dari data harga saham.  

Tabel 1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

Harga Saham (X1) Harga penutupan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pengembalian Saham (X2) Harga saham hari tertentu dikurangi harga saham hari 

sebelumnya dibagi dengan harga saham pada hari 

sebelumnya 

 
Aktivitas Volume 

Perdagangan (X3) 

jumlah saham yang diperdagangkan 

 

Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa (Jogiyanto, 2010). Penulis terlebih dulu 

melakukan uji normalitas pada data. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan analisis uji komparatif berupa uji beda (paired sample t-test) 

apabila data berdistribusi normal dan/atau uji non-parametrik (the wilcoxon test) apabila data 

berdistribusi tidak normal dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Menurut Jogiyanto (2009), 

suatu peristiwa yang mempunyai kandungan informasi akan mengundang reaksi pasar dan 

sebaliknya jika tidak mengandung informasi maka tidak mensimulasi reaksi pasar. Mansur & 

Jumaili (2014) menyebutkan bahwa pemilu presiden 2014 mengundang reaksi pasar. Oleh 

sebab itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan setelah pemilu Presiden tahun 

2019.  
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H2: Terdapat perbedaan rata-rata pengembalian saham sebelum dan setelah pemilu 

Presiden  tahun 2019. 

H3: Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan 

setelah pemilu Presiden tahun 2019.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan statistik deskriptif pergerakan rata-rata harga saham 

dan membuktikan bahwa rata-rata harga saham sebelum pilpres lebih tinggi dibandingkan 

sesudah pemilu 2019. Harga saham sebelum pemilu 2019 sebesar Rp109.845 dengan standar 

deviasi Rp260.268. Rata-rata harga saham sesudah pemilu sebesar Rp106.613 dengan standar 

deviasi Rp250.236. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata harga saham sebelum dan 

sesudah pemilu 2019 sebesar Rp3.232. Turunnya harga saham membuktikan bahwa peristiwa 

pilpres mempunyai kandungan informasi. Pada bagian selanjutnya akan diperjelas apakah 

turunnya harga saham ini cukup berarti secara statistik. 

Tabel 2 

Analisis Deskriptif  

Keterangan Jumlah 

Data 

Rata-rata Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Harga saham sebelum 225 Rp109.845 Rp260.268 Rp2 Rp1.000.000 

Harga saham setelah 225 Rp106.613 Rp250.236 Rp2 Rp961.945 

Pengembalian saham 

sebelum 

225 Rp20 Rp219 (Rp96) Rp2.367 

Pengembalian saham 

setelah 

225 Rp29 Rp261 (Rp96) Rp2.335 

Volume perdagangan 

sebelum 

225 0,05 0,18 0,00 1,52 

Volume perdagangan 

setelah 

225 0,06 0,19 0,00 1,57 
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Tabel 2 juga menunjukkan bahwa rata-rata pengembalian saham sesudah lebih tinggi 

dibandingkan sebelum pemilu 2019. Rata-rata pengembalian saham sebelum pemilu 2019 

sebesar Rp20 dengan standar deviasi Rp219. Sedangkan rata-rata pengembalian saham 

sesudah pemilu 2019 sebesar Rp29 dengan standar deviasi Rp261. Dengan demikian, terjadi 

kenaikan rata-rata pengembalian saham sebelum dan sesudah pemilu 2019 sebesar Rp9. 

Naiknya pengembalian saham membuktikan bahwa peristiwa pilpres mempunyai kandungan 

informasi yang berpotensi mempengaruhi pasar modal.  

Berdasarkan data pada tabel 2, terlihat bahwa volume perdagangan sesudah lebih tinggi 

dibandingkan sebelum pemilu 2019. Rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum pemilu 

2019 sebesar 0,05 dengan standar deviasi 0,18. Adapun rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sesudah pemilu 2019 sebesar 0,06 dengan standar deviasi 0,19. Dengan begitu, 

terjadi kenaikan aktivitas perdagangan sebelum dan sesudah pemilu 2019 sebesar 0,01.  

 

Uji Normalitas  

Uji Normalitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data 

pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 

ataukah tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Test 

(Putrawan, 2017). Menurut Sunariah (2014), sebaran data berdistribusi normal apabila nilai 

Asymptotic Significance (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha 0,05 dan data dianggap tidak 

berdistribusi normal maka nilai Asymptotic Significance (2-tailed) lebih kecil dari nilai alpha 

0,05.  

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas  

Keterangan Statistic Sig. Kolmogorov 

Smirnov 

Keputusan 
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Harga saham sebelum 0,438 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

Harga saham setelah 0,439 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

Pengembalian saham 

sebelum 

0,503 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

Pengembalian saham 

setelah 

0,520 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

Volume perdagangan 

sebelum 

0,379 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

Volume perdagangan 

setelah 

0,387 0,00 Data tidak berdistribusi 

normal 

 

Hasil pengujian normalitas pada tabel 3 memperlihatkan bahwa rata-rata harga saham 

dilihat dari nilai signifikan Sig. (2-tailed) bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa data rata-rata harga saham dalam penelitian ini tidak berdistribusi 

normal. Demikian juga halnya dengan data rata-rata pengembalian saham dan data volume 

perdagangan yang mana dalam penelitian ini diputuskan tidak berdistribusi normal.  

 

Uji Komparatif Non Parametrik Wilcoxon  

Karena semua data berdistribusi tidak normal, maka digunakan uji non parametrik 

Wilcoxon untuk menguji perbedaan sebelum dan setelah peristiwa pemilu. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham, pengembalian 

saham dan aktivitas volume perdagangan BEI sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan 

umum presiden tahun 2019 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan jumlah 
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sampel 45 perusahaan di sektor perbankan. Apabila signifikansi (2-tailed) kurang dari 0,05 

maka H0 ditolak, yang artinya H1 diterima dan terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata 

harga saham sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum 2019. Demikian pula 

sebaliknya. Pengujian ini menggunakan periode 5 pasang (paired) yang masing-masing 

menunjukkan pasangan menunjukkan periode 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa 

pemilu dengan total pengamatan 10 hari.  

Tabel 4 

Hasil Uji Beda Wilcoxon  

Keterangan Sig. (2-tailed) 

Wilcoxon 

Keputusan 

Harga saham sebelum – setelah  0,445 Perbedaan tidak 

signifikan 

Pengembalian saham sebelum – 

setelah 

0,611 Perbedaan tidak 

signifikan 

Volume perdagangan sebelum – 

setelah 

0,866 Perbedaan tidak 

signifikan 

 

 Tabel 4 pengujian hipotesis menggunakan uji non parametrik Wilcoxon menunjukkan 

apakah perbedaan rata-rata harga saham, pengembalian saham, dan volume perdagangan 

sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum presiden 2019 signifikan berdasarkan 

perhitungan statistik. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. (2-tailed) 0,445 yang berarti lebih 

besar dari tingkat signifikan batasan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2 dan H3 

ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham 

sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden 2019. Dengan menggunakan formula yang 

sama, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

pengembalian saham dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa 
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pemilu presiden 2019. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya pada rentang 

pemilihan umum 2014 (Mansur & Jumaili, 2014).  

 

Pembahasan  

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata harga saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum 2019. Dengan 

kata lain, reaksi penurunan harga saham yang mengindikasikan bahwa terdapat informasi 

yang terkandung di dalam peristiwa pemilu ternyata tidak cukup signifikan untuk dianggap 

sebagai kenaikan harga saham yang merupakan dampak pilpres. Menurut Jogiyanto (2009), 

suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan mengundang reaksi pasar 

dan sebaliknya jika tidak mengandung informasi maka tidak mensimulasi reaksi pasar. Hasil 

penelitian pada variabel harga saham ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mansur & Jumaili (2014). 

Kedua, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata pengembalian saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan 

umum 2019. Meskipun rata-rata pengembalian saham sesudah pemilu lebih tinggi 

dibandingkan sebelum pemilu, namun tingkat kenaikan pengembalian saham tidak cukup 

substansial untuk diakui sebagai dampak pilpres. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mansur & Jumaili (2014) bahwa tidak terdapat kandungan informasi yang 

cukup besar dan kuat sehingga  pasar tidak bereaksi terhadap pengembalian sebelum dan 

sesudah  peristiwa pilpres. 

Ketiga, penelitian ini menyuratkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum 

2019. Walaupun rata-rata aktivitas volume perdagangan sesudah pemilu lebih tinggi 

dibandingkan sebelum pemilu, tetapi kenaikan aktivitas volume perdagangan tersebut tidak 

cukup bermakna sebagai dampak pilpres, mungkin saja kenaikan tersebut hanya kenaikan 

jumlah transaksi sesaat yang tidak ada hubungannya dengan kejadian pilpres. Artinya, 
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peristiwa pilpres tidak mempengaruhi investor dalam melakukan aktivitas buy dan sell yang 

diproksikan dalam aktivitas volume perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan 

kemungkinan pelaku pasar cenderung untuk bersikap wait and see atas peristiwa pemilihan 

umum presiden 2019. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur & 

Jumaili (2014) bahwa tidak terdapat kandungan informasi yang mengejutkan pasar sehingga 

pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap pengembalian sebelum dan sesudah  peristiwa 

pilpres. 
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SIMPULAN  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham sebelum dan 

setelah peristiwa pemilihan umum presiden 2019.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengembalian saham 

sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum presiden 2019.  

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum presiden 2019. 

4. Meskipun terjadi penurunan rata-rata harga saham dan kenaikan rata-rata 

pengembalian saham dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan setelah 

pilpres 2019 namun kenaikan dan penurunan ini tidak cukup signifikan untuk diakui 

sebagai dampak peristiwa pilpres.  

 

Saran 

Penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan rata-rata harga saham, pengembalian saham, 

dan aktivitas perdagangan saham sebelum dan setelah pilpres 2019 tidaklah signifikan. Hal 

ini berarti bahwa risiko dan kekhawatiran investor terhadap fluktuasi akibat pilpres tidak 

terbukti. Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini. Dengan 

demikian, di masa mendatang, investor pasar modal tidak harus merasa khawatir dan bereaksi 

berlebihan terhadap pemilihan umum presiden. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini 

menggunakan peristiwa pemilihan legislatif (pileg) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) 

untuk menilai secara keseluruhan dampak pemilihan umum terhadap pasar modal. Selain itu, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel bukan hanya sampel perbankan 
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yang terdaftar di BEI tetapi semua sektor yang terdaftar di BEI sehingga hasil penelitian dan 

rekomendasi menjadi lebih komprehensif. 

 

Implikasi 

Meskipun banyak hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengaruh peristiwa pilpres 

terhadap pasar modal, namun tetap ada penelitian yang menyatakan bahwa peristiwa pilpres 

dapat berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin saja sangat dipengaruhi 

oleh ekspektasi pasar. Misalnya, jika pasar telah terlebih dahulu berharap terhadap Presiden 

A, dan hasil pilpres sesuai dengan ekspektasi pasar, maka reaksi pasar tidak akan terlalu 

terkejut sehingga dampak pilpres akan lemah. Sebaliknya, jika hasil pilpres tidak sesuai 

dengan harapan pelaku pasar modal, bisa saja dampak pilpres akan sangat kuat. Dengan 

demikian, di masa mendatang, investor pasar modal tetap perlu memperhatikan pihak yang 

mencalonkan presiden dan ekspektasinya untuk menimbang risiko fluktuasi harga akibat 

pemilihan umum presiden. 
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APPENDIKS 

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Perbankan Publik 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AGRS Bank Agris Tbk. 

2 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 

4 BRIS Bank BRIsyariah Tbk. 

5 BTPN Bank BTPN Tbk. 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

7 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

8 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

9 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

10 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 

11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

13 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk. 

14 BGTG Bank Ganesha Tbk. 

15 BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 

16 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

17 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. 

18 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

19 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 

20 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

21 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 

22 MEGA Bank Mega Tbk. 
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No. Kode Saham Nama Perusahaan 

23 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 

24 NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 

25 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

26 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

27 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

28 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

29 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

30 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 

31 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

32 PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. 

33 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

34 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

35 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

36 BNLI Bank Permata Tbk. 

37 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 

38 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

39 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

40 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

41 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

42 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. 

43 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

44 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 

45 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 
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Abstract  

 

The focus of this study is the evaluation of the procedure for purchasing consumable goods at PT 

XYZ. Evaluation of the purchasing procedure is carried out in order to find out whether the 

procedure has been carried out in accordance with the standard operational procedure (SOP) set 

by the company or not, as well as knowing the cause of the difference in inventory. The research 

method of this study report is descriptive qualitative research. The research results of this study 

report can be concluded that the procedures carried out are in accordance with the SOP set by the 

company, but there are still human errors that can hinder the process of purchasing inventory and 

checking the receipt of ordered goods. 

 

Keywords: Purchasing procedures, consumables inventory, SOP, evaluation procedures. 

 

 

Abstrak 

 

Laporan studi ini membahas mengenai evaluasi prosedur pembelian persediaan barang 

consumable pada PT XYZ. Evaluasi terhadap prosedur pembelian dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah prosedur telah dujalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan atau belum serta mengetahui penyebab dari adanya selisih persediaan. Metode 

penelitian laporan studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian laporan studi ini 

dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan 

perusahaan hanya saja masih terdapat kesalahan “human error” yang dapat menghambat jalannya 

proses pembelian persediaan barang maupun pemeriksaan penerimaan barang pesanan. 

 

Kata Kunci: Prosedur pembelian, Persediaan barang consumable, SOP, Evaluasi prosedur 

mailto:slsblariken@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Komponen terpenting dalam sebuah perusahaan manufaktur adalah bagaimana 

perusahaan dapat mengelola persediaan barangnya serta mengendalikan prosedur pembelian 

barangnya, dimulai dari aktivitas pemesanan barang, syarat pembayaran dan waktu yang 

ditentukan kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran, serta penerimaan barang semua 

harus jelas dan terstruktur. Pada dasarnya prosedur pembelian inilah yang mendorong 

efektivitas kegiatan perusahaan dan menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut.  

Salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang migas serta non-migas 

sebagai penyedia sumber filtrasi di Indonesia adalah PT XYZ dimana perusahaan ini 

menawarkan produk jenis saringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian 

pengendalian pasir dan pada akhirnya mengoptimalkan kinerja reservoir. Sedangkan pada 

non-migas, PT XYZ juga mampu menawarkan berbagai jenis filter yang cocok untuk 

berbagai aplikasi industri. Perusahaan ini berlokasi di tiga daerah berbeda, yaitu Jakarta untuk 

Head Office, Batam untuk Factory, dan Duri untuk Repair shopnya.  

Sistem persediaan PT. XYZ mulai dari proses pemesanan barang hingga barang datang 

dari supplier serta pengelolaan gudang dikontrol melalui sistem manajemen inventarisasi 

(software). Banyaknya barang masuk dan keluar dari gudang tanpa kejelasan surat 

permintaan barang maupun pengeluaran barang serta pelaksanaan SOP pembelian persediaan 

barang consumable di PT XYZ yang belum optimal mengakibatkan sering terjadinya 

kehabisan maupun kelebihan stok yang mengakibatkan ketidaksesuaian/selisih assessment 

antara fisik barang digudang dengan sistem manajemen inventarisasi perusahaan.  

Hal tersebut sering sekali terjadi pada persediaan consumable (barang habis pakai). Oleh 

karena itu sangat diperlukannya evaluasi SOP atau prosedur terkait pembelian pesediaan 

barang di perusahaan ini untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian pencatatan persediaan 

consumable secara sistem dan fisik di gudang sehingga tidak terjadi lagi selisih ketika 

pemeriksaan stok persediaan barang tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penulisan laporan ini 

penulis menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan pembimbing di 

perusahaan, staf bagian gudang, dan staf bagian pembelian. Penulis juga menggunakan data 

sekunder yaitu dokumen pendukung prosedur pembelian persediaan barang consumable. 

Berikut adalah penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data yang penulis gunakan:  

a. Pengamatan Langsung (observasi) ke gudang PT XYZ, yaitu penulis mengadakan 

penelitian langsung terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya data-data tersebut 

akan diproses kemudian dianalisis lalu akan ditarik kesimpulan. 

b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari serta mencatat dokumen yang ada pada perusahaan sesuai dengan objek 

masalah yang diangkat. Dokumen yang digunakan adalah dokumen SOP pembelian 

persediaan barang consumable. 

c. Wawancara yaitu merupakan penelitian yang mengadakan wawancara tanya jawab 

secara langsung dengan pihak terkait pada PT. XYZ yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan dengan menggunakan ICQ (Internal 

Control Questionnaries). Pertanyaaan yang terdapat dalam ICQ tersebut didasarkan pada 

unsur pengendalian internal Mulyadi (2014) dan juga berdasarkan SOP pembelian 

persediaan barang PT XYZ. 

d. Inspeksi Dokumen yaitu merupakan metode inspeksi yang meliputi pemeriksaan rinci 

terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi dalam 

penelitian ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap prosedur pembelian persediaan 

barang consumable yang sesuai dengan SOP. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang 
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diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang 

keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). Data yang dianalisis berupa daftar stok persediaan 

barang consumable pada sistem manajemen inventarisasi perusahaan serta melakukan 

tabulasi ICQ (Internal Control Questionnaries). Kemudian melakukan evaluasi SOP dengan 

hasil ICQ dimana evaluasi dilakukan dengan metode champion. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengevaluasi bagaimana berjalannya prosedur serta sistem pengendalian pada siklus 

pembelian di PT XYZ dilakukan dengan menggunakan Internal Control Quotioner (ICQ). 

Pada laporan ini terdapat 2 jenis ICQ yang digunakan, yaitu ICQ berdasarkan komponen 

yang dibentuk oleh Mulyadi (2014) serta ICQ yang berdasarkan dari SOP di PT XYZ itu 

sendiri. Sedangkan untuk penghitungan hasil ICQ secara keseluruhan yaitu menggunakan 

metode champion yang dapat dilihat pada tabel hasil tabulasi unit pembelian dan pengadaan 

barang di PT XYZ berikut: 

Diagram hasil dari ICQ yang berdasarkan komponen Mulyadi (2014); 

 

Gambar 4.1 Diagram ICQ Mulyadi indikator 1 (diolah peneliti) 
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Gambar 4.2 Diagram ICQ Mulyadi indikator 2 (diolah peneliti) 

 

 

Gambar 4.3 Diagram ICQ Mulyadi indikator 3 (diolah peneliti) 
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Gambar 4.4 Diagram ICQ Mulyadi indikator 4 (diolah peneliti) 

 

 

Diagram hasil dari ICQ yang berdasarkan SOP perusahaan; 
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Gambar 4.5 Diagram ICQ SOP indikator 1 (diolah peneliti) 

 

 
Gambar 4.6 Diagram ICQ SOP indikator 2 (diolah peneliti) 
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Gambar 4.7 Diagram ICQ SOP indikator 3 (diolah peneliti) 

 

 

Gambar 4.8 Diagram ICQ SOP indikator 4 (diolah peneliti) 
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Gambar 4.9 Diagram ICQ SOP indikator 5 (diolah peneliti) 

 

Hasil tabulasi ICQ berdasarkan komponen Mulyadi (2014); 

Keterangan Ya Tidak 

Jumlah 24 2 

Total 26 26 

Persentase 92,31% 7,69% 

Tabel 17 Hasil Tabulasi ICQ 1 

Berdasarkan hasil tabulasi tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 92,31% responden menjawab 

“ya”, dan hanya 7,69% menjawab “tidak”. Artinya karyawan perusahaan telah patuh terhadap 

SOP yang dijalankan 

 

Hasil tabulasi ICQ berdasarkan SOP perusahaan; 

Keterangan Ya Tidak 

Jumlah 17 2 
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Total 19 19 

Persentase 89,47% 10,53% 

Tabel 18 Hasil Tabulasi ICQ 2 

Berdasarkan hasil tabulasi tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 89,47% responden menjawab 

“ya”, dan hanya 10,53% menjawab “tidak”. Artinya karyawan perusahaan telah patuh 

terhadap SOP yang dijalankan 

 

 

 

Gambar 4.10 Diagram perbandingan ICQ dengan SOP 

Keterangan: 

a. Persentase 92% dan 89% untuk jawaban “Ya” menunjukkan bahwa prosedur dari 

pembelian serta pengadaan barang di PT XYZ telah mematuhi peraturan dan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

b. Persentase 8% dan 11% untuk jawaban “Tidak” menunjukkan bahwa prosedur 

pembelian serta pengadaan barang di PT XYZ terdapat beberapa yang tidak dijalankan 

oleh perusahaan. 

Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan mengenai kelemahan serta solusi dari prosedur dan 

proses pembelian persediaan barang serta bagaimana pengendalian internal dalam pengadaan 
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barang di PT XYZ. Berikut adalah kelemahan dan solusin yang diperoleh melalui 

pengamatan secara langsung dan melalui wawancara pada pihak-pihak terkait di PT XYZ.  

Kelemahan prosedur pembelian persediaan barang consumable pada PT XYZ 

Prosedur pembelian persediaan barang yang dijalankan oleh PT XYZ sudah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat 

kesalahan “human error” yang menyebabkan terhambatnya proses pembelian persediaan 

barang maupun pemeriksaan penerimaan barang pesanan. 

Berdasarkan ICQ yang telah digunakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa beberapa 

kelemahan yang dialami perusahaan terhadap prosedurnya yaitu adanya dokumen yang  tidak 

dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti masih terdapat user yang tidak mengisi lengkap 

dokumen ketika hendak melakukan pemesanan persediaan barang, serta masih terdapat 

beberapa user yang tidak mengisi formulir/surat permintaan barang ketika hendak mengambil 

barang dari gudang sehingga menyebabkan tidak adanya bukti pengeluaran barang dari 

gudang. Disamping itu, salah penginputan kode item material ketika hendak melakukan 

pembelian persediaan barang ataupun ketika penginputan tanda terima barang pada sistem 

manajemen inventarisasi perusahaan juga mempengaruhi tingkat permasalahan yang ada 

pada unit bagian pembelian dan bagian gudang di perusahaan, karena jika hal ini terjadi, 

maka akan menimbulkan ketidaksesuaian jumlah persediaan barang pada sistem dengan 

jumlah faktual digudang. 

 

Solusi kelemahan prosedur pembelian persediaan barang consumable pada PT XYZ 

Adapun solusi dari kelemahan prosedur pada unit pembelian di PT XYZ yaitu pihak 

perusahaan sebaiknya: 

a. Memberikan sanksi berupa teguran kepada karyawan yang tidak melakukan pekerjaan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. 
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b. Bagian pembelian dan bagian gudang selalu melakukan pemeriksaan ulang secara 

berkala terkait seluruh kelengkapan data pada setiap dokumen yang diterima dari user. 

c. Pelatihan secara internal untuk setiap karyawan maupun sosialisasi secara continue juga 

sangat diperlukan bagi perusahaan dengan tujuan agar selalu mengingatkan atau menjadi 

bahan update informasi terbaru terkait prosedur di perusahaan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu dilihat dari 

aspek-aspek terkait pada ICQ, secara keseluruhan prosedur pembelian persediaan barang 

consumable pada PT XYZ sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan kehabisan maupun kelebihan stok yang 

mengakibatkan ketidaksesuaian/selisih assessment antara fisik barang digudang dengan 

sistem manajemen inventarisasi perusahaan terjadi akibat adanya “human error” yang masih 

dapat ditoleransi, akan tetapi pemeriksaan dokumen secara berkala dan melakukan pencatatan 

sebelum melakukan penginputan kode item material dapat membantu mengurangi 

permasalahan tersebut. 

Adapun saran yang dapat penulis beri dan sampaikan pada PT XYZ adalah diharapkan 

agar pihak perusahaan tepatnya yang berkaitan dengan bagian pembelian dan pengadaan 

barang untuk mempertegas prosedur yang berlaku sehingga sebagian user tidak melakukan 

kesalahan yang berulang pada pengisian dokumen-dokumen terkait.   
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Abstract  

 

This study discusses about the design of procedure and credit sales documents at PT Sinar Kobel 

Indonesia. This research uses descriptive method that describes the procedure of sales activities at 

PT Sinar Kobel Indonesia, starting from orders from customers, making invoices, and exiting 

goods from warehouses, then grouping the activities and documents of credit sales. The results 

suggest that PT Sinar Kobel Indonesia needs to use quotation documents, purchase orders, and 

inventory cards as proof of a written agreement between the company and the buyer. 

 

Keywords: Designing procedure, credit sales document.. 

 

 

Abstrak 

 

Laporan studi ini membahas tentang perancangan standar operasional prosedur (SOP) dan 

dokumen penjualan kredit pada PT Sinar Kobel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif yaitu mendeskripsikan prosedur kegiatan penjualan di PT Sinar Kobel Indonesia, 

dimulai dari pesanan dari pelanggan, pembuatan invoice, dan pengeluaran barang dari gudang, 

kemudian mengelompokkan kegiatan dan dokumen penjualan kredit tersebut. Hasil penelitian 

menyarankan bahwa PT Sinar Kobel Indonesia perlu menggunakan dokumen quotation, purchase 

order, dan kartu persediaan barang sebagai bukti adanya perjanjian tertulis antara pihak 

perusahaan dengan pembeli. 

 

Kata Kunci: Perancangan SOP, dokumen penjualan kredit. 
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PENDAHULUAN 

PT Sinar Kobel Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

pendistribusian bahan pokok dan produk lainnya ke toko-toko, grosir, minimarket, dan 

supermarket. Salah satu kebijakan penjualan yang diberikan perusahaan adalah kebijakan 

penjualan kredit dengan termin pembayaran yang berbeda.  

Setiap pelanggan PT Sinar Kobel Indonesia mempunyai prosedur pemesanan yang 

berbeda-beda seperti tidak adanya dokumen pendukung berupa quotation, purchase order 

ataupun delivery order. Sebagian besar pelanggan adalah toko-toko kecil yang dalam 

pelaksanaan prosedur penjualan masih menggunakan sistem manual dan tidak 

memperhatikan dokumentasi pengiriman barang berupa quotation, purchase order dan 

delivery order. Hal ini terkadang menjadi kendala pada saat penagihan piutang karena tidak 

adanya bukti yang kuat apabila terjadi pelanggaran pada saat terjadi pembatalan pemesanan.  

Aktivitas proses pemesanan barang dimulai dari pelanggan menghubungi sales melalui 

telepon maupun secara langsung, kemudian sales mencatat pesanan tersebut melalui pesan 

WhatsApp Group selanjutnya akan diproses pembuatan invoice melalui aplikasi GF-

Akuntansi. Selain itu, pada proses penjualan PT Sinar Kobel Indonesia sering terjadi 

pencoretan pada invoice. Hal ini terjadi karena tidak adanya quotation sehingga terjadi 

pencoretan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan tidak adanya kartu persediaan 

barang yang ada di gudang sehingga jumlah pemesanan yang terdapat dalam invoice tidak 

sesuai dengan jumlah barang yang ada.  

Dari adanya masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem penjualan yang teratur 

untuk memuat semua informasi penjualan yang ada. Dengan adanya sistem yang baru, maka 

diharapkan prosedur penjualan bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari suatu 

kecurangan. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perancangan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Dokumen Penjualan Kredit Pada PT. Sinar Kobel 

Indonesia." 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penulisan laporan ini 

penulis menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak 

yang terkait terhadap prosedur penjualan kredit seperti bagian sales, kepala gudang dan 

administrasi penjualan. Penulis juga menggunakan data sekunder berupa dokumen yang 

berhubungan dengan penjualan kredit seperti invoice dan delivery order. Berikut adalah 

penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data yang penulis gunakan:  

e. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada objek data yang 

berhubungan dengan penjualan kredit, yaitu dengan melihat dokumen delivery order dan 

invoice dengan memperhatikan tanggal pengantaran, tanda terima, harga yang dicoret 

pada invoice dan barang apa saja yang dicoret pada invoice beserta alasannya. 

f. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung terhadap karyawan 

PT. Sinar Kobel Indonesia khususnya bagian sales sebanyak 10 orang yang berkaitan 

langsung dengan pembeli terkait penawaran harga serta pemesanannya, bagian 

administrasi penjualan sebanyak 1 orang yang membantu dalam pembuatan invoice, serta 

3 orang kepala gudang yang bertugas dalam memastikan pengantaran barang serta 

ketersediaan barang. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

mendeskripsikan prosedur kegiatan penjualan di PT Sinar Kobel Indonesia, dimulai dari 

pesanan dari pelanggan, pembuatan invoice, dan pengeluaran barang dari gudang, kemudian 

mengelompokkan kegiatan dan dokumen penjualan kredit tersebut. Tahapan yang dilakukan 

oleh penulis yaitu dengan melakukan interview kepada karyawan yang terkait dengan proses 

kegiatan penjualan kredit, melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan 

penjualan kredit yang berlangsung di PT Sinar Kobel Indonesia, melakukan studi pustaka 

mengenai SOP penjualan kredit dan dokumen apa saja yang digunakan, kemudian 
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mendiskusikan tinjauan pustaka tersebut kepada pembimbing magang mengenai hal apa saja 

yang bisa atau tidak bisa diaplikasikan ke dalam perusahaan, dan selanjutnya penulis akan 

merancang SOP dan dokumen terkait penjualan kredit dengan mempertimbangkan saran dan 

masukkan dari pembimbing magang serta karyawan yang terkait dengan penjualan kredit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses penjualan pada PT Sinar Kobel Indonesia masih terdapat kelemahan yaitu belum 

adanya SOP yang baik dan belum adanya pencatatan di bagian Gudang. Jumlah barang yang 

terdapat dalam invoice tidak sesuai dengan persediaan fisik di gudang dikarenakan tidak 

adanya kartu persediaan barang dan perhitungan barang fisik secara berkala, sehingga kepala 

gudang akan mencoret invoice tersebut dan menggantinya sesuai dengan jumlah yang tertera 

di gudang. Hal ini mengakibatkan mudahnya memanipulasi invoice, sehingga dikhawatirkan 

adanya tindak kecurangan antara pihak gudang maupun pelanggan dengan mencoret jumlah 

item maupun harga yang tertera dalam invoice tersebut. Kemudian, pada saat penagihan 

piutang, pelanggan akan memepertanyakan harga ataupun item yang terdapat dalam invoice 

karena merasa harga yang ditawarkan oleh sales tidak sesuai dengan penawaran sebelumnya. 

Namun, sales juga merasa bahwa harga yang terdapat dalam invoice adalah harga yang sesuai 

dengan kesepakatan sebelumnya, sehingga invoice tersebut akan ditunda pembayarannya. Hal 

ini terjadi karena tidak adanya bukti tertulis pada saat permintaan pesanan sebagai bukti 

adanya perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak, sehingga perusahaan mengalami 

kerugian secara financial. Proses yang berlangsung hanya berpedoman pada rasa saling 

percaya, namun seiring bertambahnya pelanggan, perusahaan mengalami kebingungan. 

 

Perancangan SOP Penjualan Yang Diusulkan 

Berdasarkan masalah yang terjadi pada PT Sinar Kobel Indonesia dan tinjauan materi 

mengenai prosedur penjualan kredit di berbagai buku dan jurnal, maka penulis mengusulkan 
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rancangan alur sistem penjualan dimana dalam proses penjualan terdapat bagian yang saling 

berhubungan dengan yang lain serta proses yang dijalankan oleh masing-masing bagian 

tersebut. Berikut adalah rincian bagian-bagian yang terkait dalam perancangan SOP yang 

diusulkan serta proses yang mereka jalankan: 

a. Bagian Sales, menerbitkan quotation yang telah diotorisasi oleh manager kepada 

pelanggan melalui pesan WhatsApp atau email, menerima purchase order dari 

pelanggan melalui pesan WhatsApp atau email kemudian mengkonfirmasi jumlah 

pesanan beserta tanggal pengirimannya. Memberikan purchase order yang telah 

dikonfirmasi kepada bagian administrasi penjualan untuk pembuatan delivery order 

dan invoice, dan menagih piutang kepada pelanggan berdasarkan daftar tagihan 

piutang yang dibuat oleh bagian admin piutang.  

b. Manager, menerima quotation dari sales kemudian memberikan otorisasi apabila 

harga sesuai dengan persetujuan dan mengembalikan kepada sales apabila harga tidak 

sesuai dengan persetujuan untuk direvisi kembali. 

c. Admin Penjualan, menerima purchase order dari sales kemudian mecetaknya atau 

fototocopy menjadi dua lembar, lembar pertama diteruskan kepada admin piutang, 

sedangkan lembar kedua untuk pembuatan delivery order dan invoice melalui sistem.  

d. Bagian Gudang, menerima dokumen delivery order dan invoice dari admin penjualan. 

mencatat persediaan barang yang ada baik barang keluar maupun barang masuk 

kedalam buku persediaan barang, dan mempersiapkan barang yang akan dikirim 

berdasarkan dokumen tersebut, kemudian menyerahkan dokumen delivery order dan 

invoice kepada sopir & helper untuk pengiriman barang.  
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e. Sopir & Helper, menerima barang yang telah disiapkan oleh bagian gudang kemudian 

menyusunnya kedalam mobil serta menerima dokumen delivery order dan invoice, 

setelah itu mengirimkan barang tersebut ke pelanggan. Membuat daftar pengiriman 

berdasarkan delivery order tersebut untuk mencatat pengiriman yang dilakukan 

selama tanggal tersebut. Setelah sampai kepada pelanggan, kemudian memberikan 

barang beserta dokumen delivery order dan invoice untuk diotorisasi oleh pelanggan 

dan memberikan rangkap merah kepada pelanggan. 

f. Admin Piutang. menerima data penjualan dari admin penjualan, kemudian membuat 

daftar tagihan piutang dan diserahkan kepada sales untuk menagih piutang kepada 

pelanggan. 

g. Admin Accounting, mencatat pelunasan piutang kedalam sistem dan menyerahkan 

kepada pemilik usaha. 
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Gambar 1: Rancangan Flowchart Prosedur Penjualan Kredit (Sales) 

 

Gambar 2: Rancangan Flowchart SOP Penjualan Kredit (Manajer dan Admin 

Penjualan) 

 

Gambar 3: Rancangan Flowchart SOP Penjualan Kredit (Gudang dan Sopir) 
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Gambar 4: Rancangan Flowchart SOP Penjualan Kredit (Admin Piutang dan 

Accounting) 

Dokumen Yang Diusulkan 

a. Quotation, dibuat oleh bagian sales untuk proses penawaran harga barang kepada 

pelanggan, dibuat dalam dua rangkap, dimana rangkap pertama akan dikirimkan 

kepada pelanggan dan rangkap kedua akan diarsipkan oleh bagian admin penjualan. 

quotation ini harus memiliki validasi berupa tanda tangan dari pihak manager sebagai 

bentuk keabsahan dokumen tersebut dan apabila tidak terdapat tanda tangan dari 

manajer maka quotation ini dianggap tidak sah, hal ini bertujuan untuk menghindari 

tindak kecurangan dari pihak sales maupun pelanggan. 

b. Purchase Order, setelah menerbitkan quotation kepada pelanggan, maka sales akan 

menerima purchase order dari pelangaan berisi rincian barang yang dibeli dan 

persetujuan pembayaran dengan tujuan sebagai bukti adanya kesepakatan jual beli 

antar kedua pihak. Purchase order dibuat dalam dua rangkap, dimana rangkap 

pertama diteruskan kepada admin piutang untuk lampiran penagihan, sedangkan 

rangkap kedua untuk pembuatan invoice. 

c. Buku Persediaan Barang, dapat dibuat dalam Microsoft Excel kemudian menyerahkan 

kepada bagian gudang untuk pengecekan persedian barang yang ada dimana setiap 
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hari bagian gudang harus mencatat persediaan barang yang ada, barang yang masuk 

karena pembelian maupun retur penjualan, dan barang yang keluar karena adanya 

penjualan maupun retur pembelian 

PT SKI

Tanah Mas Blok L No 15-16 Sungai Panas

0812-6142-6252

To : Quotation no :

Date :

Delivery :

Vaidity of Quotation :

Payment term :

Dear Sir / Madam,

We are plesed to submit the following official quotation:

No Quantity Unit Price

We thank you for your enquiry and look forward to your favourable replay.

Yours Sincerely

Manager

QUOTATION

Rp0Total Amount

Description Amount

0

0

0

0

0

 

Gambar 5: Rancangan Quotation 

PO NO :

DATE :

SHIPPING DATE :

PAYMENT TERM :

NO QTY UNIT PRICE DISC

SUBTOTAL

DISC

FREIGHT

TAX

TOTAL COST

Approved by

PURCHASE ORDER

DESCRIPTION AMOUNT

VENDOR

PT SINAR KOBEL INDONESIA

Tanah Mas Blok L No. 15-16 Sei Panas,

Batam. 0812 6142 6252

SHIP TO

-IDR                

-IDR                

-IDR                

-IDR                

-IDR                

-IDR                          

-IDR                          

-IDR                          

-IDR                          

-IDR                          

NOTES

 

Gambar 5: Rancangan Purchase Order 

 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1684 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

 

Gambar 7: Rancangan Kartu Persediaan 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu dokumen 

yang digunakan hanyalah invoice dan delivery order sehingga pada saat penagihan piutang 

sering terjadi perselisihan antara sales dan pelanggan karena tidak adanya bukti dokumen 

secara tertulis mengenai proses awal penawaran antar kedua belah pihak. Untuk menghindari 

hal tersebut, maka penulis membuat rancangan dokumen berupa quotation dan delivery 

order. Proses pengambilan barang oleh bagian gudang masih menggunakan sistem coret 

invoice karena barang yang tertera dalam invoice tidak sesuai dengan barang yang ada di 

gudang. Hal ini menjadi masalah karena dikhawatirkan adanya tindak kecurangan dari pihak 

karyawan maupun pelanggan dengan cara asal mencoret item maupun harga yang tertera 

dalam invoice. Untuk menghindari dan meminimalisir hal tersebut, maka diperlukan 

rancangan kartu persediaan barang untuk mengendalikan barang yang ada di gudang agar 

sesuai dengan di sistem. 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada PT Sinar Kobel Indonesia adalah 

diharapkan agar pihak perusahaan menerapkan rancangan SOP yang telah diusulkan sehingga 

kinerja masing-masing bagian dapat dikendalikan dan perancangan dokumen penjualan kredit 

segera dipergunakan.  
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Abstract  

This study report discusses the importance of implementing a standard operating procedure (SOP) for 

work order testing in carrying out material testing. The purpose of this study was to audit the level of 

employee compliance with the SOP in carrying out material testing based on the work order testing SOP. 

This research is qualitative research with descriptive analysis and data collection methods using 

interviews, document inspections and observations. The results of the study stated that the SOP 

compliance audit for work order testing was declared compliant with a percentage of 91.3%. However, 

there were several findings, namely the delivery of material testing samples and the material testing 

process was not carried out on time according to the predetermined schedule.  

 

Keywords: compliance audit, SOP, work order testing. 

 

 

Abstrak  

 

Laporan studi ini membahas pentingnya penerapan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) work 

order testing dalam melaksanakan pengujian material. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk audit 

tingkat kepatuhan karyawan terhadap SOP dalam melaksanakan pengujian material berdasarkan SOP 

work order testing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dan metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, inspeksi dokumen dan observasi. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa audit kepatuhan SOP pengujian work order testing dinyatakan patuh dengan 

persentase sebesar 91.3%. Namun, terdapat beberapa temuan yaitu pengantaran sampel pengujian 

material dan proses pengujian material dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun. 

 

Kata Kunci: Audit kepatuhan, SOP, work order testing. 
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PENDAHULUAN 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang dapat mempermudah 

proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP dibuat oleh perusahaan sebagai 

acuan kerja sehingga para pekerja diharapkan menjadi sumber daya yang professional. 

Pembuatan SOP sangat berpengaruh kepada suatu perusahaan untuk lebih maju dan 

berkembang. Oleh karena itu, SOP harus disusun dengan baik dan jelas. SOP yang telah 

dibuat harus ditaati oleh setiap pekerja, karena untuk menghasilkan hasil yang terbaik 

dibutuhkan perencanaan yang baik pula.    

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Work Order Testing yang dibuat oleh 

PT XYZ dan yang terjadi di lapangan, terdapat kendala yang terjadi dalam membuat jadwal 

Work Order Testing. Dalam penyusunan jadwal terjadi miss communication, dikarenakan 

pengantaran barang material tidak menentu sehingga jadwal pengujian menjadi tidak tersusun 

dengan baik. Lalu, kegiatan pengujian juga ikut terlambat, yang mengakibatkan karyawan 

harus melaksanakan lembur dan akan berpengaruh terhadap naiknya upah lembur karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan karyawan terhadap SOP Work Order Testing dan dalam rangka mencari penyebab 

permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kepada PT XYZ, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul”Audit Kepatuhan SOP Work Order 

Testing di PT XYZ” 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel penelitian yaitu bagian Work Order 

Testing PT XYZ dan data penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:  

a. Data Primer, melakukan wawancara dengan staf bagian quality engineer (QE). 

b. Data Sekunder, dokumen SOP dan jadwal Work Order Testing. 
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Berikut adalah penjelasan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan: 

a. Wawancara; penulis melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (ICQ) 

berdasarkan SOP Work Order Testing, dan mengamati apakah dijalankan atau tidak. 

b. Inspeksi; penulis melakukan inspeksi dengan cara pemeriksaan fisik secara rinci 

terhadap dokumen SOP Work Order Testing untuk melakukan pengujian 

pengendalian. 

c. Observasi; penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan 

pengujian. 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas  (Sugiyono, 

2005). Penulis melakukan metode deksriptif ini dengan cara memusatkan perhatian pada 

permasalahan yang diteliti atau bersifat aktual. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Internal Control Quesionnaires (ICQ)  

Penelitian ini menggunakan tabel ICQ berdasarkan SOP Work Order Testing. ICQ 

dilakukan untuk memeriksa kinerja internal perusahaan dan kepatuhan karyawan. Berikut 

merupakan tabel ICQ yang dibuat oleh penulis:   

Tabel 1 Internal Control Questionnaires (ICQ) (diolah peneliti) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah PT XYZ melakukan pekerjaan pengujian 

sesuai dengan prosedur? 
√  

2 Apakah PT XYZ menerima dan membuat contoh 

uji sebelum melakukan pengujian? 
√  
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3 Apakah PT XYZ menerima dan mengisi lembaran 

Work Order Testing setelah contoh uji dikirim 

oleh klien? 

 

√ 
 

4 Apakah PT XYZ mengsisi Work Order Form, jika 

klien tidak memberikan lembaran perintah kerja? 

 

√ 
 

5 Apakah sampel pengujian yang dikirimkan oleh 

klien sampai di PT XYZ sesuai dengan waktu 

yang ditentukan? 

 √ 

6 Apakah PT XYZ menulis nomor kerja (job 

number) ketika sampel pengujian telah sampai di 

PT XYZ? 

 

√ 
 

7 Jika contoh uji diambil oleh pihak PT XYZ, 

apakah PT XYZ memperhatikan peraturan 

keselamatan dan regulasi dari phak klien tersebut? 

 

√ 
 

8 Selama pengambilan contoh uji, apakah PT XYZ 

tetap menindak lanjuti sampel yang tidak sesuai? 

 

√ 
 

9 Apakah contoh uji yang sudah diambil dari klien, 

ditandai atau ditempel sesuai dengan tanda yang 

terdapat pada instruksi kerja oleh PT XYZ?  

 

√ 
 

10 Apakah PT XYZ tidak akan memproses contoh uji 

jika tidak ada instruksi kerja dari klien? 

 

√ 
 

11 Apakah PT XYZ akan berkonsultasi dengan klien 

untuk memastikan lebih dahulu instruksi kerja 

sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya? 

 

√ 
 

12 Apakah PT XYZ melakukan dokumentasi 

terhadap salinan instruksi kerja? 
√  

13 Apakah contoh uji yang dikirim ke divisi 

permesinan, dikirim bersama perintah kerja dan 

lembar penanganan?  

 

√ 
 

14 Apakah dalam kondisi tertentu, staf penguji 

melakukan rapat dengan teknisi permesinan untuk 
√  
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membahas tentang instruksi kerja?  

15 Apakah lembar Sample Handling Checklist 

dikeluarkan oleh staf penguji sesuai dengan waktu 

penerimaan, jenis permintaan, waktu pengujian, 

dan sisa contoh uji setelah pengujian?   

 

√ 
 

16 Apakah teknisi permesinan melakukan proses 

permesinan sesuai dengan instruksi kerja? 
√  

17 Apakah teknisi permesinan melakukan 

pengecekan specimen, meliputi jumlah, ukuran 

dan metode, setelah proses permesinan selesai? 

 

√ 
 

18 Apakah staf penguji melakukan pengecekan 

specimen contoh uji, meliputi kuantitas dan 

dimensi contoh uji? 

 

√ 
 

19 Apakah staf penguji memberi tahu kepada klien 

jika klien tidak menyaksikan proses pengujian? 

Dan apakah laporan hasil pengujian dikirimkan 

melalui e-mail? 

√  

20 Apakah staf penguji selalu melakukan pengujian 

tepat dengan waktu yang sudah ditentukan dan 

disaksikan oleh klien? 

 
 

√ 

21 Ketika melakukan proses pengujian, apakah staf 

penguji melakukan rekam data dalam bentuk 

laporan hardcopy maupun softcopy? Dan apakah 

hasil laporan pengujian dikirimkan ke klien?  

 

√ 
 

22 Apakah PT XYZ menyimpan terlebih dahulu sisa 

specimen yang diuji sebelum dibuang ke tempat 

pembuangan? 

 

√ 
 

23 Apakah PT XYZ menyimpan semua dokumen 

laporan pengujian dalam bentuk hardcopy atau 

softcopy sebagai arsip? 

 

√ 
 

 

 

Hasil Tabulasi Internal Control Questionnaires (ICQ): 
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Tabel 2 Hasil Tabulasi Internal Control Questionnaires (ICQ) (diolah peneliti) 

Keterangan Ya Tidak 

Jumlah 21 2 

Persentase 91.3% 8.69% 

 

 

Melalui hasil perhitungan tabulasi ICQ diatas, diperoleh persentase kepatuhan karyawan 

terhadap SOP Work Order Testing sebesar 91.3%. Namun, untuk persentase sebesar 8.69% 

disimpulkan bahwa terdapat temuan pada prosedur SOP poin 5 dan 20 tidak dijalankan 

dengan baik oleh pihak eksternal, yaitu: 

a. Sampel  pengujian yang dikirimkan oleh klien tidak sampai sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan.  

b. Staf penguji tidak melakukan pengujian tepat waktu, dikarenakan terdapat klien yang 

datang terlambat, proses pengujian tidak dapat dimulai oleh staf sebelum perwakilan klien 

datang untuk menyaksikan. 

 Untuk keperluan interprestasi hasil perhitungan persentase, Champion (2009) 

mengemukakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Kriteria Penilaian Keefektifan 

SKOR KRITERIA KEEFEKTIFAN 

0% - 25% Tidak Efektif 

25% - 50% Kurang Efektif 

50% - 75% Efektif 

75% - 100% Sangat Efektif 
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Menurut metode Champion, hasil persentase tabulasi ICQ sebesar 91.3% termasuk ke 

dalam kriteria sangat efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah melakukan 

dan mematuhi SOP Work Order Testing yang telah dibuat oleh perusahaan. 

B. Uji Pengendalian  

Uji pengendalian merupakan prosedur audit untuk menguji keefektifan operasional 

pengendalian internal yang dibuat oleh perusahaan. Berikut merupakan prosedur 

pengendalian yang dibuat oleh penulis: 

 

 

 

Tabel 4 Uji Pengendalian (diolah peneliti) 

No. PROSEDUR PENGENDALIAN 

1 Mintalah dokumen SOP Work Order Testing. 

2 Perhatikanlah apakah pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. 

3 
Mintalah dokumen Work Order yang dikirim oleh klien dan yang dibuat oleh 

perusahaan. 

4 
Periksalah apakah staf penguji menerima dan mengisi Work Oder sesuai dengan 

yang dikirim oleh klien. 

5 Mintalah Work Order Form dari klien. 

6 
Periksalah apakah semua klien mengirimkan Work Order Form, jika tidak 

apakah klien mengisi Work Order Form yang dibuat oleh perusahaan. 

7 Mintalah buku nomor kerja (Job Number Book). 

8 
Periksalah apakah staf mengisi buku nomor kerja setiap sampel pengujian 

sampai di gudang perusahaan. 
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9 Mintalah bukti pengambilan sampel pengujian ke perusahaan klien. 

10 Periksalah apakah data dalam lembaran tersebut terisi atau tidak. 

11 
Mintalah dokumentasi sampel pengujian yang sudah ditandai atau distempel 

sesuai dengan tanda atau stempel pada instruksi kerja. 

12 
Periksalah sampel pengujian tersebut apakah instruksi kerja tersebut 

dilaksanakan atau tidak. 

13 Mintalah lembaran penanganan (Sample Handling Checklist). 

14 
Periksalah data berupa waktu pengujian, jenis permintaan pengujian, waktu 

pengujian, dan sisa contoh uji setelah pengujian, sudah terisi atau tidak. 

15 Mintalah lembaran barang siap diuji (ready for testing). 

16 Periksalah data berupa jumlah dan ukuran spesimen sudah terisi atau tidak. 

17 Mintalah draf laporan pengujian. 

18 Periksalah apakah data tersebut sesuai dengan hasil sampel yang sudah diuji. 

19 Mintalah Test Report yang ada di database. 

20 Periksalah apakah dokumen tersebut sesuai dengan draf atau tidak. 

21 Mintalah Final Testing Report yang sudah di approve. 

22 Periksalah apakah dokumen tersebut sesuai dengan laporan awal atau tidak. 

 

 

C. Uji Petik 

Uji Petik Sampel Penanganan Pengujian 

Gambar 1 Uji Petik Penanganan Pengujian (diolah peneliti) 
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Uji petik menggunakan sampel penanganan sebelum pengujian. Uji petik 

menunjukkan indeks A hingga D telah dilakukan dan dokumen lengkap. Namun, untuk 

indeks E yaitu posting buku job number tidak dilakukan. Oleh karena itu, uji petik 

menunjukkan bahwa prosedur dilakukan hampir sesuai dengan SOP. 

Uji Petik Contoh Uji Pengujian 

Gambar 2 Uji Petik Pengujian (diolah peneliti) 
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Uji petik menggunakan sampel Work Order yang dikirim oleh klien. Dalam uji petik 

menunjukkan dokumen Work Order telah dilakukan dan dibuktikan dengan indeks A hingga 

E telah sesuai dengan prosedur SOP dan dokumen lengkap. 

Uji Petik Pelaporan Pengujian  

Gambar 3 Uji Petik Pelaporan Pengujian (diolah peneliti) 

 

Uji petik menggunakan sampel Final Test Report. Dalam uji petik menunjukkan 

dokumen Final Test Report telah dilakukan dan dibuktikan dengan indeks A hingga E telah 

sesuai sesuai dengan prosedur SOP dan dokumen lengkap. 

Permasalahan  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan 

penyebab permasalahan, yaitu: 

a. Beberapa klien perusahaan terlambat dalam mengantarkan material pengujian, oleh 

karena itu staf penguji harus mempersiapkan report testing dengan lembur. 
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b. Beberapa klien perusahaan datang tidak sesuai dengan waktu pengujian yang  telah 

ditentukan. Pengujian tidak dapat dimulai sebelum klien datang. 

c. Penyusunan jadwal pengujian hanya secara lisan atau via telepon. 

d. Pihak manajemen kurang tegas, terbukti dengan tidak ada sanksi bagi klien yang tidak 

tepat waktu. 

Solusi Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

memberikan saran untuk solusi permasalahan yaitu: 

a. Pihak manajemen harus bersikap lebih tegas dengan memberikan sanksi yaitu pengujian 

akan rescheduled sehingga tidak mengganggu jadwal pengujian yang lain.  

b. Pembuatan jadwal pengujian baik dalam bentuk softcopy atau hardcopy sehingga 

memudahkan pihak internal dan pihak eksternal dapat mengetahui jadwal masing-masing 

dan datang tepat waktu. 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa PT XYZ 

memiliki SOP Work Order Testing dan staf telah melaksanakan prosedur pengujian dengan 

patuh dan sesuai, terbukti dalam hasil Uji petik. Uji petik menggunakan sampel penanganan 

sebelum pengujian, contoh uji pengujian dan pelaporan pengujian dan telah dibuktikan 

dengan dokumen pendukung. Namun, dalam sampel penanganan sebelum pengujian terdapat 

satu temuan yaitu dokumen sampel penanganan sebelum pengujian tidak diposting ke buku 

job number. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:  

1. Semua dokumen hasil pengujian harus diposting ke buku job number. 

2. Buku job number harus diupdate secara berkala agar menghindari lupa posting. 

3. Semua dokumen hasil pengujian harus dicetak dan diarsip sebagai bukti dokumen. 
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Abstract 

This study aims to determine the effect of NPWP benefits, understanding of taxpayers, service quality and tax 

sanctions on taxpayer compliance. The population of this study were all individual taxpayers registered at KPP 

Pratama Bangkinang. The sample used in this study was 400 samples. Sampling was done by using the 

Accidental Sampling method. The data collection method used was questionnaire distribution. The data obtained 

in this study were analyzed using the multiple linear regression analysis method and processed using the SPSS 

program. The results of this study indicate that the benefits of NPWP, understanding of taxpayers, quality of 

service and tax sanctions have a significant effect on the compliance of individual taxpayers who are registered 

at KPP Pratama Bangkinang.  

Keywords: Benefits of NPWP, Taxpayer Understanding, Service Quality, Tax Sanctions and Taxpayer 

Compliance 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas 

pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 400 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Accidental Sampling. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda dan diolah menggunakan program SPSS. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang. 

mailto:dwi18akt@mahasiswa.pcr.ac.id
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Kata kunci: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

PENDAHULUAN 

 

Pajak adalah sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Pajak 

digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara. Menurut (Wulandari et al., 2016) 

menyatakan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu 

untuk pelayanan publik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan 

pendapatan pajak dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran dari 

wajib pajak. Perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakan dan 

menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku 

disebut dengan kepatuhan wajib pajak.  

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada self assessment system. Kewajiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan self assessment system yaitu 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar 

serta melaporkan pajak terutang yang harus dibayar. Selain karena kewajiban, kepemilikan 

NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. 

Kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak 

tersebut sangat memerlukan NPWP.  

Banyaknya manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP diharapkan 

menjadi motivasi bagi wajib pajak tidak hanya untuk memiliki NPWP tetapi juga patuh 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, 

kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 

Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang baik 

mengenai perpajakan. Apabila wajib pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang perpajakan tentu hal tersebut akan menjadi penghambat bagi wajib pajak 
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dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi dasar atas dugaan bahwa 

pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan 

pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak 

kepada wajib pajak berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat 

pajak, maka wajib pajak akan merasa puas dan nyaman sehingga wajib pajak akan patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya.  

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dapat dipenuhi, maka harus ada sanksi 

perpajakan yang diberikan bagi pelanggarnya. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman 

yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan (Manuaba 

& Gayatri, 2017) apabila wajib pajak kurang tertib dalam pelaksanaan perpajakannya, maka 

akan ada konsekuensi hukum yang akan bertindak dikarenakan unsur pemaksaan yang 

terdapat dalam pajak.  

Penelitian–penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang pengaruh 

kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh (Jannah, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kebermanfaatan 

NPWP, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Menurut (Widawati, 2017) menemukan bahwa kualitas 

pelayanan perpajakan dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Boyolali.  

Penelitian juga dilakukan oleh (Yuliyanti, 2018), dalam penelitiannya menemukan 

bahwa kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Ningsih & Rahayu, 2016) menemukan bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, 

kualitas pelayanan, dan sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
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di KPP Pratama Medan Kota. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai variabel kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek 

penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bangkinang. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 400 sampel sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 100 sampel. 

Dengan semakin banyaknya sampel yang digunakan, maka akan lebih mewakili populasi. 

Data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan SPSS 23 berbeda dari penelitian 

sebelumnya yang masih menggunakan SPSS 20 ataupun SPSS 22. 

Berdasarkan uraian diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh 

Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Terdaftar di KPP 

Pratama Bangkinang)”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemanfaatan NPWP, pemahaman 

wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan 

NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (causal comparativeresearch) 

atau hubungan sebab-akibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang Tahun 2019. Adapun jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 154.206. Sampel dalam penelitian ini adalah 

400 sampel. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

kebetulan (Accidental Sampling). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
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menggunakan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner. Skala pengukuran dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan skala likert.  

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Variabel Terikat (Dependent 

Variable) dan Variabel bebas (Independent Variable). Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib 

pajak sedangkan variabel bebas yaitu Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, 

Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Kuesioner yang disebarkan adalah 

sebanyak 400 kuesioner. Kuesioner yang disebarkan untuk mengukur pengaruh kemanfaatan 

NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Kuesioner yang digunakan adalah adaptasi dari penelitian-penelitian 

terdahulu yaitu menurut penelitian Widawati (2017) dan Yulianti (2018).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 

1. Hasil Uji Kualitas Data 

Untuk uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara 

normal. Berdasarkan uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 

(Ghozali, 2016). Dari uji multikolinearitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data tersebut 

tidak ada multikolinieritas.  

3. Hasil Uji Hipotesis 

 a. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien determinasi (R2) 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,799a ,639 ,635 2,045 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kemanfaatan NPWP, 

Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak 

Dari tabel diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,635 atau 63,5%. Ini 

berarti bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh semua 

variabel independen yaitu kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan sebesar 63,5%. Sedangkan sisanya sebsar 36,5% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.  
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b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Tabel 2. Hasil Uji T 

Sumber : Data Olahan SPSS 23 tahun 2021 

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji t. Dalam mencari nilai t tabel pertama yang harus 

dilakukan adalah menghitung df. Rumus derajat bebas/degree of freedom (df) adalah n-k, 

dimana n =  jumlah sampel sedangkan k = banyak variabel (bebas dan terikat). Jadi dalam 

penelitian ini df = 400 – 5 = 395, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,395. Dengan 

dilakukannya uji hipotesis parsial maka variabel kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib 

pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t 

tabel (2,395) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung masing-masing variabel 

yaitu 4,986, 8,405, 4,839, 3,550 dan nilai signifikan untuk semua variabel yaitu 0,000. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,617 1,059   3,415 ,001 

Kemanfaatan NPWP ,255 ,051 ,208 4,986 ,000 

Pemahaman Wajib 

Pajak 
,388 ,046 ,382 8,405 ,000 

Kualitas Pelayanan ,153 ,032 ,215 4,839 ,000 

Sanksi Perpajakan ,187 ,053 ,137 3,550 ,000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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1. Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan NPWP berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

(Jannah, 2017) dan (Yuliyanti, 2018) yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Rahayu, 2016) yang menyatakan bahwa 

kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel 

kemanfaatan NPWP. Banyak sekali manfaat yang diterima apabila wajib pajak memiliki 

NPWP. Selain dapat digunakan sebagai administrasi perpajakan, NPWP juga dapat 

digunakan untuk mendapatkan pelayanan umum seperti memberi kemudahan dalam 

pengajuan kredit bank, pengajuan izin usaha, pengurusan segala jenis perpajakan dan lain-

lain. Semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP 

maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 

2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian (Widawati, 2017) dan (Yuliyanti, 2018) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & 

Rahayu, 2016) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini menujukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel 

pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

wajib pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan 

perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang 

berlaku, mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak dan wajib memilikinya, 
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mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, memahami sistem 

perpajakan yang digunakan seperti menghitung, membayar dan melapor sendiri, serta 

mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

pembiayaan oleh pemerintah. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.  

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian (Jannah, 2017) dan (Widawati, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Rahayu, 2016) yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini menujukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak merupakan modal 

utama dan menjadi hal yang penting untuk menarik perhatian wajib pajak. Selain kualitas 

fisik yang nyaman bagi wajib pajak, berbagai macam kegiatan lain yang mendukung wajib 

pajak dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti petugas pajak 

cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak, petugas 

pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak dan petugas pajak 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan. 

Semakin baik pelayanan perpajakan yang diberikan, maka akan semakin meningkat 

kepatuhan wajib pajak.  

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian (Jannah, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh (Ningsih & Rahayu, 2016) dan (Widawati, 2017) yang menyatakan bahwa 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel 

sanksi perpajakan. Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik dan tegas 

sanksi perpajakan yang ditetapkan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. 

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang 

melanggar norma perpajakan, sehingga akan terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

SIMPULAN 

  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu Kemanfaatan NPWP, Pemahaman wajib pajak, Kualitas pelayanan dan Sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Berdasarkan hasil 

pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya:  

1. Bagi Instansi Pajak (KPP Pratama Bangkinang) 

 Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan sosialisasi secara berkala. KPP Pratama 

Bangkinang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan 

prima, baik dalam segi fisik ataupun dalam melayani dan membantu wajib pajak yang datang 

agar dapat terus memberikan kepuasan dan kenyaman bagi wajib pajak.  

2. Bagi Wajib Pajak  

 Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Wajib pajak juga harus lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan 

pajaknya. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang lebih baik, 

seperti variabel tingkat pendidikan, tarif pajak, lingkungan, religius dan lain-lain. 
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Abstract  

This study aims to analyze and determine the factors that influence the bankruptcy of the company 

by using the modified Altman Z Score in retail trading sub-sector companies in 2015-2019. In 

addition, this study also aims to improve the company's financial performance through the 

modified Altman Z Score model. The population in this study amounted to 27 retail trade sub-

sector companies. Samples were selected using purposive sampling method amounted to 20 

companies. The method of analysis using ordinal regression with the help of SPSS. The findings 

of this study are that there is a negative and significant influence between profitability and 

fnancial distress. Liquidity has a negative and significant effect on the fnancial distress. And 

leverage has a positive effect on fnancial distress. 

 

Keywords: financial distress, profitability, liquidity, leverage  

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan altman Z Score modifikasi pada perusahaan sub 

sektor perdagangan eceran tahun 2015-2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

meningkatkan kinerja finansial perusahaan melalui model Altman Z Score modifikasi.  Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 27 perusahaan sub sektor perdagangan eceran. Sampel dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 20 perusahaan. Metode analisa 

dengan menggunakan regresi ordinal dengan bantuan SPSS. Hasil temuan penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara profitabilitas terhadap prediksi kebangkrutan. 

Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap prediksi kebangkrutan. Dan 

kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan. 

 

Kata Kunci: prediksi kebangkrutan, profitabilitas, likuiditas, kebijakan hutang 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kebangkrutan merupakan kegagalan yang diperoleh Entitas untuk melanjutkan 

kegiatan operasional dalam rangka memperoleh laba. Tujuan Setiap perusahaan beroperasi 

karena ingin mencapai cita-cita yaitu kemakmuran perusahaan dengan cara menghasilkan 

laba, perusahaan tumbuh dan berkembang serta dapat mempertahankan kelangsungan 

beroperasi dalam waktu jangka panjang. Pandemi Covid 19 yang dimulai tahun 2020 sampai 

dengan saat ini sangat berdampak bagi kelangsungan hidup perusahaan yang berada di 

seluruh dunia. Coresight Research menyatakan bahwa 8.400 ritel yang berada di Amerika 

Serikat tutup akibat pandemi Covid 19. Ascena Retail menutup gerainya hingga 1200 gerai 

ritel di beberapa lokasi. Diketahui bahwa 9.302 ritel yang tutup tahun 2019 (Meyersohn, 

2019). Selain itu, tercatat 27 perusahaan ritel dan restoran terkenal tahun 2020 gulung tikar 

akibat pandemi di belahan dunia (Hartono, 2020). 

Beberapa hasil temuan maka ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi prediksi 

kebangkrutan perusahaan. Laba yang terus meningkat dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan yang artinya kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Pengelolaan aset 

perusahaan yang optimal pastinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan 

temuan  penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

Prediksi Kebangkrutan (Chrissentia & Syarief, 2018). Pernyataan tersebut sejalan (Andre & 

Taqwa, 2014); (Widarjo & Setiawan, 2009); (Damayanti, Yuniarta, & Sinarwati, 2017), 

namun sebagian dari hasil temuan tersebut juga bertolak belakang antara lain temuan 

(Almilia & Kristijadi, 2003);  (Liana, 2014); (Hidayat & Meiranto, 2014) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Prediksi Kebangkrutan. Kondisi yang terjadi 

di awal pada akhir tahun 2019 dan hampir pertengahan tahun 2020 wabah korona yang 

menimpa seluruh negara yang berada di dunia ini terkena dampak nya yang sangat 

memprihatinkan. Seketika roda perekonomian berhenti berputar. Banyak yang menjadi 

korban dan perusahaan otomatis tutup dan bekerja dari rumah. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi produktivitas perusahaan, dan akhirnya terkena dampak pada pekerja nya. 
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Pada prinsipnya ketika perusahaan mampu dalam pengelolaan likuiditasnya dengan 

baik kecil kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan. Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan membayar hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya, dengan 

aset lancar yang dimiliki kemungkinan gagal bayar terhadap utang jangka pendeknya pun 

semakin kecil.  Berdasarkan temuan (Chrissentia & Syarief, 2018) likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap kebangkrutan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pembayaran dalam pelunasan hutang jangka pendeknya sangat baik, sebanyak 85% 

perusahaan memiliki likuiditas > 1 dan 34,45% perusahaan memiliki likuiditas >2,895. 

Temuan tersebut sejalan dengan (Damayanti et al., 2017), namun temuan tersebut bertolak 

belakang dengan (Rahmadani, Sujana, & Darmawan, 2014) yang menyatakan bahwa 

likuiditas pengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan dan berdasarkan temuan (Andre & 

Taqwa, 2014); (Widarjo & Setiawan, 2009); (Saleh & Sudiyatno, 2013) yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan. 

 Kebijakan hutang (leverage) merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam 

mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan modal yang berasal dari hutang. 

Berdasarkan temuan (Chrissentia & Syarief, 2018) semakin kecil leverage maka prediksi 

kebangkrutan pun semakin kecil. Temuan tersebut sejalan dengan temuan yang dihasilkan 

dari (Rahmadani et al., 2014); (Damayanti et al., 2017); (Andre & Taqwa, 2014) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan, sementara 

itu (Widarjo & Setiawan, 2009); (Saleh & Sudiyatno, 2013) 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan.  

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 berjumlah 27 perusahaan. Sampel 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 20 perusahaan.  
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Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen adalah Kebangkrutan perusahaan. Model Altman Modifikasi 

digunakan untuk mengukur potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan manufaktur, non 

manufaktur  baik yang go public maupun yang tidak serta perusahaan yang menerbitkan 

obligasi negara berkembang.  Rumus model Altman Z-Score Modifikasi  (Altman, 1968) 

adalah sebagai berikut : 

Z = 0,012 X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

X1 = Working Capital to Total Assets 

X2 = Retained Earning to Total Assets 

X3 = Earning Before Interest and Taxes To Total Assets 

X4= Market Value of Equity to Book Value of Liabilities 

X5= Sales to Total assets 

Z= Overall Index 

Altman Z – Score kemudian dibagi kedalam kreteria : 

1. Jika nilai Z-Score > 2,60 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat, sehingga 

tidak mengalami kesulitan keuangan. 

2. Jika nilai 1,10 < Z-Score < 2,60 berada di daerah abu-abu sehingga dikategorikan sebagai 

perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, namun kemungkinan terselamatkan dan 

kemungkinan bangkrut sama besarnya tergantung dari keputusan kebijaksanaan 

manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan. 

3. Jika nilai Z-Score < 1,10 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan 

keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrutnya 

sangat besar. 
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Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kategori kebangkrutan perusahaan, 

dimana perusahaan yang sehat diberi nilai 1. Perusahaan di zona abu-abu (gray area) diberi 

nilai 2, dan perusahaan di zona berbahaya (distress zone) diberi nilai 3. (Deanta, 2009) 

Variabel Independen (X) 

Profitabilitas (X1) 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas diproksikan pada Return On Asset 

yang merupakan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan 

keseluruhan sumber daya atau total aset.(Subramanyam, 2014); (Sujarweni, 2017) 

AsetTotal

IncomeNet
=ROA  

Likuiditas (X2) 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan 

aset lancar sebagai jaminannya. Proksi likuiditas adalah menggunakan rasio 

lancar.(Subramanyam, 2014); (Sujarweni, 2017) 

sLiabilitieCurrentTotal

AsetCurrentTotal
RatioCurrent =  

Kebijakan Hutang (X3) 

Mengukur hubungan jumlah hutang jangka panjang yang akan diberikan oleh kreditur 

dengan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sebagai owner. Kreditur menyukai 

perusahaan yang memiliki DER yang rendah. Jika DER tinggi maka dapat dipastikan 

perusahaan memiliki resiko besar pada keuangannya dan begitu sebaliknya.(Subramanyam, 

2014); (Sujarweni, 2017) 

EquityTotal

DebtTotal
DER =  



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1716 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model Analisis Regresi Ordinal 

Kelayakan suatu model regresi dapat dilihat dengan melalui nilai chi-square pada 

suatu uji yaitu bernama goodness of fit. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah model yang 

digunakan sudah cocok atau tidak. Model dikatakan cocok apabila nilai probabilitas > 0,05. 

Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 1 Dari hasil yang ditunjukkan dapat dilihat bahwa nilai 

deviance memiliki nilai probabilitas atau signifikasi > 0,05 yaitu 1 sedangkan nilai pearson 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00. Jika salah satu dari kedua nilai tersebut sudah 

memenuhi kriteria maka model dapat dikatakan cocok atau layak. (Ghozali, 2018) 

Tabel 38. Goodness of Fit 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 10315,320 195 ,000 

Deviance 139,167 195 ,999 

Link function: Logit. 

Sumber: Data Diolah 

Overall Model Fit 

Tabel 2  menjelaskan penilaian keseluruhan model untuk melihat apakah model 

dapat dikatakan fit atau tidak yaitu dengan melihat nilai –2 Log Likelihood. Apabila terjadi 

penurunan nilai pada model intercept only ke model final yang ditunjukkan pada tabel -2 Log 

Likelihood maka hal tersebut menandakan peningkatan yang signifikan pada kesesuaian 

model akhir. Model juga dikatakan fit apabila penurunan menunjukkan nilai signifikansi < 

0,05. Pada tabel diatas nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000  yang berarti model dengan 

variabel independen (final)  lebih baik dari pada model dengan variabel dependen saja 

(intecept only), maka dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan telah sesuai atau fit. 

Tabel 39. Penilaian Model 
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Model Fitting Information 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 204,928    

Final 139,167 65,762 3 ,000 

Link function: Logit. 

Sumber: Data diolah 

Uji Pseudo R-Square 

Hasil uji Pseudo R-Square dijelaskan pada Tabel 3 seberapa besar variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. Uji ini dapat diihat dari 

besarnya presentase nilai Cox and Snell, Nagelkerke, dan McFadden. Nilai koefisien yang 

dipakai pada penelitian ini adalah nilai Nagelkerke.  

Tabel 40. Uji Pseudo R-Square 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,482 

Nagelkerke ,553 

McFadden ,321 

Link function: Logit. 

         Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai Negalkerke sebesar 0,553. Hal ini 

berarti sebesar 55,3% kemampuan variabel independen yaitu Profitabilitas (X1), Likuiditas 

(X2), dan Kebijakan Hutang (X3) dapat menjelaskan variasi tingkat kondisi kesehatan 

perusahaan dan sisa nya 44,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini.  

Pengujian Hipotesis 

Pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan nilai probabilitas dari uji wald. Apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansi < 
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0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima atau setiap variabel yang diteliti memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat yaitu prediksi kebangkrutan. 

Tabel 41. Pendekatan Nilai Probabilitas dari Uji Wald 

 

 Estimate 

Std. 

Error Wald df Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshol

d 

[Y_FD = 

1,00] 
,430 ,421 1,048 1 ,306 -,394 1,255 

[Y_FD = 

2,00] 
2,441 ,530 21,235 1 ,000 1,403 3,479 

Location X1_ROA -9,558 2,777 11,847 1 ,001 -15,001 -4,115 

X2_CR -,416 ,193 4,645 1 ,031 -,794 -,038 

X3_DER ,877 ,203 18,570 1 ,000 ,478 1,275 

Link function: Logit. 

Sumber: Data Diolah 

Dengan demikian  model penelitian ini diperoleh persamaan regresi yang dijelaskan pada 

Tabel 4 adalah sebagai berikut :  

Y (1) = 0,430 – 9,558 X1 – 0,416 X2 + 0,877 X3 + 0,421 

Y (2) = 2,441 – 9,558 X1 – 0,416 X2 + 0,877 X3 + 0,530 

Dimana Y(1)= probabilitas perusahaan sehat dan Y(2)= probabilitas perusahaan berada di 

zona abu-abu atau grey area. 

Pembahasan 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Prediksi Kebangkrutan 
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Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA berpengaruh secara parsial dan arahnya negative terhadap kondisi 

prediksi kebangkrutan perusahaan. Rasio  yang tinggi menggambarkan kondisi perusahaan 

yang baik dan menggambarkan pihak perusahaan melakukan efisiensi dengan baik yang 

tercermin dari pendapatan dan arus kas yang dihasilkan sehingga mengurangi adanya prediksi 

kebangkrutan.  

Temuan dalam penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Almilia & 

Kristijadi, 2003);(Liana, 2014); (Hidayat & Meiranto, 2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan. sementara hasil temuan ini 

sejalan dengan temuan penelitian (Widarjo & Setiawan, 2009); (Hapsari, 2012); (Andre & 

Taqwa, 2014); (Rahmadani et al., 2014); (Yustika, Kirmizi, & Silfi, 2015); (Chrissentia & 

Syarief, 2018) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap prediksi prediksi kebangkrutan pada perusahaan.  

 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Prediksi Kebangkrutan 

Peningkatan laba perusahaan berasal dari penjualan bersih yang berasal dari penjualan 

produk dan penjualan konsinyasi. Selain itu juga di buktikan dengan nilai persediaan yang 

ada di perusahaan terus menurun yang dapat diartikan bahwa produk yang dijual oleh 

perusahaan ritel dengan lancar sehingga persediaan tidak menumpuk di gudang. Selain itu, 

nilai aset tetap pada perusahaan terus bertambah yang dapat diartikan bahwa perusahaan 

menempatkan saldo laba untuk pengembangan perusahaan dengan cara melakukan investasi 

melalui penambahan aset tetap, perolehan properti investasi dan penambahan aset tak 

berwujud. Hal itu di dukung dengan dengan data pada cash flow perusahaan dalam perolehan 

aset tetap, perolehan properti investasi, pembelian aset tak berwujud pada tahun 2015-2019.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Damayanti et al., 

2017); (Liana, 2014); (Hidayat & Meiranto, 2014); (Rahmadani et al., 2014); (Widhiari & 

Merkusiwati, 2015); (Yustika et al., 2015) yang menghasilkan bahwa likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap prediksi kebangkrutan. 

 

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Prediksi Kebangkrutan 

Pengujian hipotesis untuk variabel kebijakan hutang yang dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan  nilai lebih kecil dari 0,05 

yang berarti nilai tersebut telah signifikan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa kreditur menyukai perusahaan yang memiliki DER yang rendah. Jika DER tinggi 

maka dapat dipastikan perusahaan memiliki resiko besar pada keuangannya dan begitu 

sebaliknya.  

Perusahaan yang mengalami prediksi kebangkrutan umumnya memiliki jumlah utang 

yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas yang mereka miliki. Dari tabel diatas dapat 

dilihat bagaimana pada lima tahun berturut-turut perusahaan menunjukkan kondisi kesehatan 

perusahaan berada pada zona aman dan jumlah utang yang dimiliki lebih besar dibandingkan 

dengan jumlah ekuitas yang dimiliki. Kebijakan hutang yang diproksikan dengan debt to 

equity ratio (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan hutang dapat memprediksi prediksi 

kebangkrutan. Perusahaan yang tinggi menggunakan hutang perusahaan tersebut memiliki 

resiko keuangan yang tinggi dan memiliki frekuensi tinggi pula untuk terjadinya 

kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena hutang yang terlalu tinggi sehingga perusahaan sulit 

melunasi hutang-hutangnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio mempunyai pengaruh positif, 

yaitu semakin besar jumlah hutang terhadap ekuitas, maka semakin tinggi kemungkinan 

perusahaan mengalami kondisi prediksi kebangkrutan. Dengan demikian hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini yang menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap 
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terjadinya prediksi kebangkrutan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

(Widati, 2015); (Idarti & Hasanah, 2018) yang menghasilkan bahwa likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap prediksi kebangkrutan. 

 

SIMPULAN  

Adapun simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan. Semakin tinggi rasio 

profitabilitas maka semakin rendah kemungkinan terjadinya Prediksi kebangkrutan pada 

perusahaan, begitupula sebaliknya semakin rendah rasio profitabilitas maka semakin besar 

kemungkinan terjadinya  prediksi kebangkrutan pada perusahaan.  

2. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan. Nilai likuiditas yang 

tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk melakukan pembayaran 

kewajiban jangka pendek perusahaan yang telah jatuh tempo, sehingga kemungkinan 

perusahaan mengalami likuidasi semakin kecil. Semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka semakin kecil pula kemungkinan prediksi 

kebangkrutan akan terjadi. 

3. Kebijakan hutang berbengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan. debt to equity 

ratio mempunyai pengaruh positif, yaitu semakin besar jumlah hutang terhadap ekuitas, 

maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi prediksi kebangkrutan. 
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Abstract 

Taxes are the largest source of state revenue and dues that must be paid by the taxpayer. However, 

taxes are considered a burden that makes income, companies are reduced, so many companies are 

looking for sense to reduce taxes through tax aggressiveness. Tax aggressiveness is an effort made 

to minimize the tax burden in a legal way (tax avoidance) or unlawful action (tax evasion). This 

research was conducted to test the influence of accounting conservatism, financial derivatives and 

ownership structures i.e. foreign ownership and public ownership on tax aggressiveness on mining 

sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-2019. Sampling used 

purposive sampling techniques and there were 65 samples from 13 companies with observation 

periods of 5 years.  The data analysis method uses regression analysis of panel data with the help 

of Eviews11. The results showed that accounting conservatism, financial derivatives, foreign 

ownership and public ownership amounted to 0.034483 had a simultaneous effect on tax 

aggressiveness. Accounting conservatism of 0.0080 and public ownership of 0.0288 had a partial 

positive effect on tax aggressiveness, financial derivatives by 0.8622 and foreign ownership of 

0.6916 had no partial effect on tax aggressiveness. Keywords: Accounting conservatism, 

financial derivatives, foreign ownership, public ownership, tax aggressiveness 

Abstrak 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan iuran terbesar yang harus dibayar oleh wajib 

pajak. Namun, pajak dianggap sebagai beban yang membuat pendapatan, perusahaan berkurang, 

sehingga banyak perusahaan mencari akal untuk mengurangi pajak melalui agresivitas pajak. 

Agresivitas pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara 

yang legal (tax avoidance) atau tindakan yang melawan hukum (tax evasion). Penelitian ini 

dilaksanakan untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi, derivatif keuangan dan struktur 

kepemilikan yaitu kepemilikan asing dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2019. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan terdapat 65 sampel dari 13 

perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun.  Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konservatisme akuntansi, derivatif keuangan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik sebesar 

0,034483 berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Konservatisme akuntansi 

sebesar 0,0080 dan kepemilikan publik sebesar 0,0288 berpengaruh positif secara parsial terhadap 

agresivitas pajak, derivatif keuangan sebesar 0,8622 dan kepemilikan asing sebesar 0,6916 tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.  

mailto:1daniafahira03@gmail.com
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Kata Kunci: Konservatisme akuntansi,  derivatif keuangan, kepemilikan asing, kepemilikan 

publik, agresivitas pajak 

PENDAHULUAN 

Pajak ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa bagi wajib pajak orang pribadi 

ataupun badan usaha kepada negara. Ini berarti setiap wajib pajak harus ikutserta bayar pajak 

agar pelaksanaan pembangunan nasional tercapai dengan lancar. Pemerintah selalu  berupaya 

untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, 

namun realisasinya  penerimaan pajak belum sepenuhnya mencapai target sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini 

dikarenakan bagi perusahaan membayar pajak dapat membuat pendapatan perusahaan 

berkurang sehingga perusahaan rela melakukan hal apapun baik secara legal ataupun non-

legal untuk memperkecil pajak. Kondisi inilah yang membuat perusahaan banyak 

melangsungkan penghindaran pajak agresif atau yang biasa disebut sebagai agresivitas pajak. 

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang merekayasa pendapatan pajak melalui 

tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara penghindaran pajak yang 

tergolong secara legal atau sah tidak melanggar hukum (tax avoidance) ataupun penggelapan 

pajak secara ilegal (tax evasion) sehingga laba yang didapatkan menjadi optimal (Novitasari, 

2017).  

Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi tindakan agresivitas 

pajak diantaranya konservatisme akuntansi atau prudence, dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sundari dan Apriliana (2017) yang menyatakan bahwa konservatisme 

akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak agresif. Sedangkan hasil 

penelitian Pramudito dan Sari (2015) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak agresif. 

Derivatif keuangan juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan 

peneIitian Sundari dan Nofriyanti (2019) menyatakan bahwa derivatif keuangan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak agresif, semakin besar transaksi derivatif keuangan maka 

semakin besar keuntungan yang diperoleh sehingga membuat perusahaan lebih agresif dalam 



 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1726 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil kajian Yensi dan Sandra (2019) yang 

menyatakan derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak agresif. 

Faktor Iainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak ialah stuktur kepemilikan 

yaitu kepemilikan asing dan kepemilikan publik. Kepemilikan asing terbagi menjadi dua, 

yaitu kepemilikan saham dan penambahan perusahaan anak atau cabang. Perusahaan pun 

dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pajak yang lebih agresif, karena jika 

entitas asing sebagai pemegang saham mayoritas akan memungkinkan untuk menekan 

manajemen melakukan peningkatan laba dengan agresif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Salihu et al (2015) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak agresif. Sedangkan hasil penelitian Kurniaty (2016) menunjukkan kepemilikan asing 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak agresif. 

Para pemegang saham daIam suatu perusahaan juga dapat berasal dari publik atau 

masyarakat yang disebut kepemilikan publik. Penelitian Oktaviana dan Wahidahwati (2017) 

menemukan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara 

itu, penelitian Darsono dan Prayogo (2015) menunjukkan kepemilikan publik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak agresif, karena besar atau kecilnya 

proporsi kepemilikan publik pada suatu perusahaan tidak memiliki peran yang besar dan 

wewenang dalam mengembangkan kinerja serta pengambilan keputusan.  

Berdasarkan pernyataan di atas dan karena adanya inkonsistensi hasil penelitian oleh 

peneliti-peneliti terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

konservatisme akuntansi, derivatif keuangan dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas 

pajak baik secara simuItan dan parsiaI pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 hingga 2019.  

 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS  

Agency Theory dan Agresivitas Pajak 
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Teori keagenan pertama kali di temukan oleh  Jensen dan Meckling (1976) yang 

menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak satu atau beberapa orang (prinsipal) yang 

memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan 

memberi wewenang kepada agen dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Dalam tindakan agresivitas pajak, manajemen melakukan perubahan atau rekayasa jumlah 

pendapatan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan. Agresivitas pajak menurut Nugraha dan Meiranto (2015) ialah suatu kegiatan 

atau tindakan perencanaan pajak oleh perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi 

tingkat beban pajak yang efektif. Jika dikaitkan dengan penghindaran dan penggelapan pajak, 

perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak dalam tindakan legal 

yang dilakukan dengan lebih agresif untuk mengurangi pajak terhutang. Hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan informasi antara pihak manajemen (agen) yang merupakan pembuat 

laporan keuangan dengan pihak yang menggunakan prinsipal sebagai pengguna laporan 

keuangan untuk melakukan praktik akuntansi. Tindakan ini bertentangan dengan keinginan 

investor yang tidak berkenan dengan dilakukannya penghindaran pajak agresif oleh 

perusahaan karena dapat mempengeharuhi reputasi perusahaan jika terjadi permasalahan 

hukum. 

 Konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak 

Konservatisme akuntansi menurut Nurjannah (2017) merupakan suatu prinsip 

akuntansi meminimalisir laba kumulatif yang dilaporkan dengan cara pengakuan biaya lebih 

cepat, mengakui pendapat lebih lambat, merendahkan nilai aset dan meningkatkan nilai 

kewajiban. Konservatisme juga akan mempengaruhi pengurangan laba perusahaan yang 

menjadi dasar penghitungan pajak terutang perusahaan. Jika laba semakin kecil, maka pajak 

yang terutang juga akan sangat rendah. Oleh karena itu, dapat diperkirakan perusahaan akan 

cenderung melakukan agresivitas pajak dengan cara mengurangi nilai pajak penghasilan agar 

nilai perusahaan meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verawaty et al (2015), 

perusahaan dengan tarif pajak yang lebih tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi 

konservatif untuk mengurangi beban pajak yang diperbolehkan, dengan semakin rendahnya 
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laba maka pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah karena laba perusahaan menjadi 

dasar perhitungannya. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sundari 

dan Aprilina (2017) yang menyatakan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak agresif. 

H𝑎1 : Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Derivatif keuangan terhadap agresivitas pajak 

Derivatif merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang memperjual belikan 

aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek perdagangan pada waktu dan harga yang 

telah disepakati bersama. Nilai di masa yang akan datang dari objek transaksi sangat 

dipengaruhi oleh instrumen induk yang ada di spot market. Salah satu instrumen derivatif 

adalah derivatif keuangan atau financial derivative, variabel yang mendasarinya berupa 

iinstrumen keuangan seperti obligasi, saham, indeks obligasi, indeks saham, tingkat suku 

bunga, mata uang (currency) dan lainnya. Instrumen keuangan diimplementasikan dalam 

PSAK No. 55 yang bertujuan untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset 

dan liabilitas keuangan, serta kontrak pembelian atau penjuaIan barang non keuangan 

(www.idx.co.id, 2020). Sejak derivatif telah diimplementasikan dalam PSAK No. 55 pada 

tahun 1999, penggunaan derivatif oleh perusahaan pun meningkat. Namun, hingga sekarang 

peraturan perpajakan mengenai instrumen derivatif masih sangat lemah dan sering 

diperdebatkan, meskipun daIam penjeIasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah 

menyimpulkan bahwa pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya harus mempunyai 

hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang termasuk objek pajak. Peraturan 

tersebut belum membahas secara rinci mengenai instrumen atau transaksi derivatif yang 

bertujuan untuk spekulasi dan lindung nilai, sehingga pemerintah tidak dapat menentukan 

kerugian derivatif termasuk deductible atau non-deductible expense. Karena keambiguitas 

dan ketidakjelasan peraturan tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan 

beban pajak dengan memanfaatkan kerugian derivatif untuk spekulasi. Pendapat tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Oktavia dan Martani (2013), serta Rosdiani dan 
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Hidayat (2020) yang menyatakan derivatif keuangan  berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak agresif. 

H𝑎2 : Derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak 

Kepemilikan asing merupakan kegiatan investasi atau menanam modal yang 

dilakukan oleh individu asing ataupun institusional asing (Refgia, 2017). Perusahaan di 

Indonesia pada umumnya menggunakan struktur kepemilikan asing yang terkonsentrasi, 

namun struktur kepemilikan terkonsentrasi ini cenderung menyebabkan konflik antara 

pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Semakin besarnya 

proporsi saham yang dimiliki pihak asing maka semakin besar suara investor asing yang ikut 

menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan memiliki 

kepemilikan asing yang lebih tinggi, maka penetapan kebijakan perusahaan dari pihak asing 

tersebut akan mengarah pada penetapan beban pajak seminimal mungkin lebih tinggi (Idzni 

& Purwanto, 2017). Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Salihu et al 

(2015), serta Putri dan Mulyani (2020) yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak agresif. 

H𝑎3  : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak 

Kepemilikan publik termasuk suatu kepemilikan saham perusahaan yang masing-

masing memiliki nilai kurang dari 5% dan tidak terafiIiasi dengan perusahaan (Suardana & 

Putra, 2016). Dapat dikatakan bahwa pemegang saham pubIik adalah pemegang saham yang 

memiliki hak minoritas dalam perusahaan. Meskipun minoritas, jika proporsi kepemiIikan 

pubIik yang tinggi di perusahaan, membuat manajemen harus selalu menunjukkan reputasi 

yang baik dan menampilkan kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan para 

investor, seperti meningkatkan laba dan menstabilkan rasio keuangan yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Karena kondisi tersebut pihak manajemen 
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cenderung melakukan penekanan beban pajak atau penghindaran pajak agresif agar laba 

perusahaan meningkat sehingga kinerja perusahaan terlihat sangat baik (Ginantra & Putra, 

2015). Pemerintah juga mendukung publik untuk berinvestasi dengan memberikan fasilitas 

pengurangan tarif pajak kepada perusahaan go public yang tertera pada pasal 17 ayat 2b. 

Fasilitas tersebut tentunya menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran 

pajak agresif. Hasil penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh Atiah et al. (2015), Prayogo 

(2015) serta Oktaviana (2017), menyatakan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak, pemilik saham publik hanya mendukung manajemen laba yang dapat 

meningkatkan penghasilan agar memenuhi harapan pasar modaI dan menaikkan harga 

saham. 

H𝑎4  : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah kuantitatif dengan teknik 

analisis deskriptif yang bertujuan untuk menelusuri keterkaitan antar variable yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengolah serta menganalisis 

data karena menggunakan perpaduan data time series dan cross section (Sujarweni, 2015). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang tercatat 

di BEI dari tahun 2015 hingga 2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampIing dengan kriteria yang teIah ditentukan. Kriteria tersebut ialah: 

Tabel 1. Kriteria Penentuan SampeI 

No. Keterangan JumIah 

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

47 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan Iaporan keuangan secara 

konsisten pada tahun 2015-2019. 

(8) 

3. Perusahaan yang mengaIami kerugian dari tahun 2015-2019. (26) 

JumIah sampeI 13 
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JumIah sampeI yang digunakan (5x13) 65 

Sumber : Data yang sudah dioIah (2020) 

Operasional Variabel 

Agresivitas pajak 

Proksi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Effective Tax Rate (ETR) yang 

merupakan perbandingan dari total beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

dengan total pendapatan sebelum pajak (Permana, 2015). Jika nilai ETR rendah hingga 

mendekati nol maka dapat diartikan semakin besar tingkat agresivitas pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengurangi  pajak yang harus dibayarkan. Rumus ETR sebagai 

berikut : 

      (1) 

Konservatisme akuntansi 

Pengukuran konservatisme akuntansi dalam penelitian ini menggunakan model akrual 

seperti yang digunakan Givoly dan Hayn (2002), apabila hasil CONACC bernilai negatif 

maka diindikasikan diterapkannya konservatisme akuntansi yang disebabkan net income 

lebih rendah dari cash flow operasional atau disebut akrual negatif. Kemudian hasil 

perhitungan tersebut dikalikan dengan -1, sehingga semakin besar nilai CONACC maka 

menunjukkan konservatisme akuntansi yang diterapkan semakin besar pula. Berikut rumus 

penghitungan konservatisme : 

     (2)  

Derivatif keuangan 

Berdasarkan pengkajian ini derivatif keuangan diukur menggunakan variabel dummy, 

proksi tersebut sama dengan yang digunakan oleh Sista dan Ardiyanto (2017) dengan 

kategori sebagai berikut :  

a) Nilai 1 (satu) : Jika perusahaan menggunakan derivatif keuangan.  

b) Nilai 0 (nol) : Jika perusahaan sama sekali tidak menggunakan derivatif  

  keuangan. 
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Kepemilikan asing 

Berdasarkan pengkajian ini pengukuran kepemilikan asing sama dengan yang 

digunakan oleh Putri dan Mulyani (2020) yang dihitung dari pembagian jumlah kepemilikan 

saham asing dengan total saham yang beredar, sebagaimana ditulis dalam rumus sebagai 

berikut :  

Kepemilikan asing =   (3) 

 

Kepemilikan publik 

Perhitungan atau pengukuran kepemilikan publik dalam penelitian ini dengan 

membandingkan jumlah kepemilikan saham publik dengan jumlah saham secara keseluruhan 

yang beredar. Pengukuran tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Oktaviana dan 

Wahidahwati (2017). Berikut rumus kepemilikan publik, yaitu :  

 

Kepemilikan publik =   (4) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis deskriptif dengan variabel dependen 

agresivitas pajak dan variabel independen yang terdiri dari konservatisme akuntansi, derivatif 

keuangan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil pengujian statistik deskriptif dengan skala rasio 

 

 Agresivitas 

Pajak 

CONNAC ASING PUBLIK 

MAKSIMUM 0,9143 0,1643 0,9900 0,7104 
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MINIMUM 0,0583 -0,2804 0,0000 0,0235 

MEAN 0,3386 -0,0046 0,4227 0,2766 

STANDAR 

DEVIASI 

0,1466 0,0683 0,2974 0,1781 

N 65 65 65 65 

Sumber : Output Eviews 11 (2021) 

 

Tabel 3. Hasil pengujian statistik deskriptif dengan skala dummy 

(Transaksi Deivatif Keuangan) 

Kode Perusahaan 
Tahun 

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

ADRO 1 1 1 1 1  

DSSA 1 1 1 1 1  

ITMG 1 1 1 1 1  

BSSR 0 0 0 0 0  

DEWA 0 0 0 0 0  

KKGI 0 0 0 0 0  

MBAP 0 0 0 0 0  

PTBA 0 0 0 0 0  

ELSA 0 0 0 1 0  

RUIS 0 0 0 0 0  

GEMS 0 0 0 0 0  

MYOH 0 0 0 0 0  

TOBA 1 1 1 1 1  

Melakukan Transaksi 

Derivatif 
4 4 4 5 4 21 
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Tidak Melakukan 

Transaksi Derivatif 
9 9 9 8 9 44 

Sumber : Data yang telah diolah (2021) 

Analisis Regresi Data Panel 

Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel dengan menggunakan Software Eviews 11 yang terdapat 3 macam pendekatan yaitu 

common effect modeI, random effect modeI, dan fixed effect modeI. 

Untuk mengestimasi regresi data panel dengan teknik yang paling tepat, terdapat tiga 

pengujian yang dapat dilakukan. Pertama, uji signifikansi fixed effect (Uji Chow) bertujuan 

untuk memilih data antara common effect atau fixed effect. Kedua, uji hausman bertujuan 

untuk memilih data antara fixed effect atau random effect, yang terakhir yaitu uji signifikansi 

Lagrange Multiplier (LM) bertujuan untuk memilih data antara common effect atau random 

effect yang baik untuk digunakan. Dari 3 pengujian tersebut, berdasarkan hasiI pengujian 

modeI regresi data paneI yang paling tepat untuk penelitian ini adalah Random Effect ModeI. 

HasiI uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel dengan Random Effect Model 
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Sumber : Hasil Output Eviews 11 (2021) 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi model random effect pada tabel 4, dapat 

dirumuskan bahwa persamaan regresi data panel, sebagai berikut : ETR = 0,230827 + 

0,613719 CONNAC + 0,009920 DER + 0,032372 ASING + 0,341496 PUBLIK +  ε 

Dimana : 

 ETR = Agresivitas pajak 

 CONNAC = Konservatisme akuntansi 

 DER = Derivatif keuangan 

 ASING = Kepemilikan saham asing 

 PUBLIK = Kepemilikan saham publik 

 ε = Error term 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui nilai Adjusted R-Square pada model penelitian ini 

sebesar 0,100303 atau 10,03%. Maka variabel independen konservatisme akuntansi, derivatif 

keuangan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik dapat menjelaskan agresivitas pajak 

pada perusahaan pertambangan yang diukur dengan ETR sebesar 10,03%, sedangkan sisanya 

sebesar 89,97% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,034483 < 

0,05 dan maka H01 ditolak dan H𝑎1 diterima, dapat diartikan bahwa konservatisme akuntansi, 

derivatif keuangan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap agresivitas pajak. 

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Agresivitas Pajak 
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Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 4, nilai probabilitas variabel 

konservatisme akuntansi adalah sebesar 0,0080. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 

sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan H𝑎2 diterima sehingga dapat 

diartikan bahwa variabel konservatisme akuntansi secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-

2019. Koefisien regresi pada konservatisme akuntansi yaitu sebesar 0,613719 dengan arah 

positif, artinya konservatisme akuntansi  dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak 

agresif pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-2019. Perusahaan yang 

mempunyai beban pajak semakin tinggi cenderung akan menggunakan kebijakan akuntansi 

yang konservatif untuk mengurangi beban pajak terutangnya, sehingga laba  usaha yang 

rendah maka pajak yang akan dibayarkan juga rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang dikembangkan oleh penulis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sundari dan Aprilina (2017) yang menyatakan konservatisme akuntansi berpengaruh positif 

terhadap agresivitas pajak. 

Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan pada tabel 4, nilai probabilitas (t-statistic) derivatif keuangan adalah 

sebesar 0,8622. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Maka H03 

diterima dan H𝑎3 ditolak, artinya variabel derivatif keuangan secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 

2015-2019. Berdasarkan data sampel penelitian, maka perusahaan yang melakukan transaksi 

derivatif keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif keuangan 

tidak dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan 

tahun 2015-2019. Dengan kata lain, walaupun derivatif keuangan dapat dimanfaatkan untuk 

keringanan dalam pembayaran pajak, namun tidak  sepenuhnya  bahwa  transaksi derivatif 

keuangan dapat  dimanfaatkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk penghindaran pajak agresif, karena komponen deductable expense yang dimiliki 

derivatif keuangan sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. 

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh penulis 
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dan sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yensi dan Sandra (2019) yang 

menyatakan derivatif keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

agresif. 

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan pada tabel 4, nilai probabilitas (t-statistic) kepemilikan asing adalah 

sebesar 0,6916 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H04 diterima dan H𝑎4 ditolak, artinya 

variabel kepemilikan asing secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-2019. Dengan kata lain, 

semakin tinggi jumlah saham dengan kepemilikan asing pada suatu perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi praktik penghindaran pajak agresif, karena investor asing hanya tertarik 

dengan tingkat pengembalian dividen yang mereka terima dengan menanamkan modal pada 

perusahaan tersebut. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dikembangkan 

sebelumnya oleh penulis dan sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan 

Mulda (2019) serta Hasulif (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 4, nilai probabilitas variable 

kepemilikan publik adalah sebesar 0,0080. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 

sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H05 ditolak dan H𝑎5 diterima sehingga dapat 

diartikan bahwa variabel kepemilikan publik secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-2019. 

Koefisien regresi pada kepemilikan publik yaitu sebesar 0,341496 dengan arah positif, 

artinya kepemilikan publik dapat meningkatkan adanya tindakan penghindaran pajak agresif 

pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-2019. Perusahaan yang memiliki jumlah 

saham kepemilikan publik yang tinggi cenderung akan melakukan praktik untuk mengurangi 

beban pajak terutangnya, semakin tinggi kepemilikan publik maka semakin tinggi peluang 

bagi perusahaan untuk agresif dalam menghindari beban pajak. Adapun fasilitas pengurangan 
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tarif pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan go public tentunya juga dapat 

menjadi peluang bagi perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Prayogo 

(2015) dan Oktaviana (2017) yang menyatakan kepemilikan publik berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak agresif. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) konservatisme akuntansi, 

derivatif keuangan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik secara simultan berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2019. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial 

konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, derivatif keuangan 

secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan asing secara 

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan publik memiliki 

pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. 

 Untuk peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian 

menggunakan rumus selain ETR seperti CETR, BTD dan lainnya, menambah periode 

penelitian yang terbaru, dan memperluas sektor perusahaan lainnya untuk mendapatkan  hasil 

yang lebih baik. Peneliti selanjutnya juga disarankan dapat menambahkan variable  

independen lainnya yang dianggap dapat memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak seperti 

kepemilikan manajerial, manajemen laba, corporate governance ataupun variabel independen 

lainnya yang diharapakan dapat memberikan penjelasan mengenai agresivitas pajak.  
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Abstract 

In measuring the usability of the company in the use of its assets, it can use Return On Assets (ROA) because 

this ratio is usually superior in measuring company profitability because it shows the effectiveness of 

management in managing activities to generate company income. The higher the ROA level, the higher the 

productivity of assets in earning profits and vice versa. The food and beverage sector listed on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2019 is the population in this study using the purposive sampling method. 

There are 72 samples consisting of 26 companies. The research method used is descriptive statistics with panel 

data regression analysis using E-Views 10 software. From the research that has been done, cash turnover, 

inventory turnover and sales growth simultaneously have a significant effect on ROA with a probability value of 

0.000001. Partially, the Inventory Turnover variable has a probability 0.0000 which indicates that it has a 

positive and significant effect on ROA. Meanwhile the variables of Cash Turnover and Sales Growth did not 

have a significant effect on ROA in this sector. 

Keywords: cash turnover, inventory turnover, return on assets and sales growth  

Abstrak 

 

Dalam mengukur daya guna pada perusahaan dalam pemakaian asetnya dapat menggunakan Return On Asset 

(ROA) karena biasanya rasio ini lebih unggul dalam mengukur profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 

efektivitas manajemen dalam mengelola aktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi tingkat ROA 

maka semakin tinggi produktivitas aset dalam mendapatkan laba begitupun sebaliknya. Sektor makanan dan 

minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 hingga 2019 ialah populasi pada studi ini 

dengan metode purposive sampling. Terdapat sampel sebanyak 72 yang terdiri dari 26 perusahaan. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu statistik deskrptif dengan analisis regresi data panel menggunakan software E-

Views 10. Dari riset yang telah dilakukan, perputaran kas, perputaran persediaan dan pertumbuhan penjualan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan probabilitas 0,000001. Secara parsial perputaran 

persediaan memiliki probabilitas 0,0000 yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. Sementara itu  variabel Perputaran Kas dan Pertumbuhan Penjualan tidak memiIiki pengaruh signifikan 

terhadap ROA pada sektor ini.  

mailto:1bellasrgh99@gmail.com
mailto:2lenysuzan@telkomuniversity.ac.id


 

9th Applied Business and Engineering Conference 

 

 

1742 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru,    Agustus 2021 

Kata kunci: perputaran kas, perputaran persediaan, pertumbuhan penjualan dan return on asset  
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi yang persaingannya semakin ketat dan kompetitif, agar dapat bertahan 

perusahaan diharapkan mampu mengelola aktivitas yang dijalankan dengan benar dan juga 

dapat memakai sumber daya dengan efektif agar dapat menghasilkan keuntungan. SaIah satu 

faktor untuk mengukur performa perusahaan yaitu profitabilitas. Sudana (2015) menyatakan 

profitabilitas ialah kapabilitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber yang dimiliki 

misalnya aset, modal atau penjualan perusahaan guna memperoleh laba. Menurut Farhana, 

Suwendra, & Susila (2016), profitabilitas didasarkan pada rasio efektivitas manajemen dari 

return yang dihasilkan oIeh penjuaIan dan investasi. Profitabilitas juga sangat diperlukan 

untuk keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang. Beberapa jenis rasio profitabilitas 

menurut Kasmir (2016), yaitu rasio marjin laba (Net Profit Margin), rasio pengembalian aset 

(Return On Asset), rasio pengembalian ekuitas (Return On Equity) dan rasio pengembalian 

dari investasi (Return On Investment). DaIam penelitian ini menggunakan Return On Asset 

(ROA) untuk mengukur efektivitas perusahaan dari penggunaan aktiva yang dimiliki karena 

biasanya rasio ini lebih unggul dalam mengukur profitabilitas perusahaan dan juga  

menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola aktivitas untuk menghasilkan 

pendapatan perusahaan. 

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari annual report  perusahaan sektor 

makanan dan minuman periode 2017-2019 menggambarkan aset yang terus meningkat 

seperti grafik dan tabel berikut ini: 
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Gambar 1. Grafik Total Aset Sektor Makanan dan Minuman periode 2017-

2019 

Sumber: Data yang telah diolah 

 

Dari gambar 1. terlihat assets pada sektor ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Total aset ditahun 2017 yaitu Rp7.180.134.533.942 meningkat sebesar 8,71% pada tahun 

2018 menjadi Rp7.865.995.678.363 . Dan dari 2018 ke 2019 aset meningkat lagi sebesar 

4,24% yaitu menjadi Rp8.214.299.600.888. Sedangkan ROA pada sektor ini mengalami 

fluktuasi tidak sebanding dengan laba bersih yang selalu meningkat seperti tabel berikut ini: 

Tabel 1. Laba Bersih dan ROA 

Tahun Laba Bersih ROA 

2017 357.493.036.669 -3,58268 

2018 595.244.100.217 5,20601 

2019 737.338.707.964 5,07154 

Sumber: Data yang teIah dioIah 

Berdasarkan tabel diatas, laba bersih tahun 2017 sebesar 357.493.036.669 meningkat 

sebesar 237.751.063.548 menjadi 595.244.100.217 pada tahun 2018. Dan pada 2019 

jumlahnya menjadi 737.338.707.964 yang artinya mengalami peningkatan. Sedangkan ROA 

pada 2017 berada di angka yang sangat rendah yaitu -3,58268. Lalu pada 2018 meningkat 

menjadi 5,20601 dan kembali menurun tetapi tidak signifikan pada tahun 2019 menjadi 

5,07154.  

Menurut Sawir (2005), dengan semakin besarnya ROA, perusahaan pun akan 

memperoleh profit yang semakin banyak dan dinilai perusahaan efisien dalam penggunaan 

asetnya. Teori tersebut tidak sesuai dengan tabel yang disajikan. Pada tabel tersebut dapat 

terlihat bahwa ROA dapat dikatakan cukup rendah tetapi aset dan laba bersihnya setiap tahun 
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meningkat dan tergolong baik. Seharusnya, aset yang terus meningkat disertai dengan laba 

bersih yang juga meningkat maka akan berpngaruh terhadap ROA sehingga semakin besar 

pula ROA 

Profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh modal kerja yang mencakup aset lancar (kas, 

piutang, persediaan) dan hutang lancar (Amin, 2015). Faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi profitabilitas ialah tingkat pertumbuhan penjualan. Keuntungan beberapa 

perusahaan pada sektor ini mengalami penurunan. Hal ini mungkin saja  terjadi karena 

adanya penjualan yang menurun sehingga berpengaruh terhadap laba yang juga menurun. 

Jika tidak tepat daIam mengelola aktivitas penjualan maka bisa merugikan perusahaan karena 

tidak mencapai target penjualannya. Dengan pertumbuhan penjualan yang baik maka akan 

mendapatkan laba yang tentunya akan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu 

perusahaan. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji 

ulang guna mengetahui dampak dari komponen modal kerja dan pertumbuhan penjualan 

terhadap profitabilitas dengan menggunakan ROA dengan judul “Pengaruh Perputaran 

Kas, Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas (Studi 

pada Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2017-2019)”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu perputaran kas, perputaran persediaan dan pertumbuhan penjualan terhadap 

variabel dependen yang diproksikan dengan ROA pada sektor makanan dan minuman dari 

tahun 2017 hingga 2019 baik secara keseluruhan maupun secara imdividual. Dan penulis juga 

mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini ialah untuk memperkaya wawasan pembaca 

mengenai kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari profitabilitasnya ataupun hal-hal yang 

dapat mempengaruhinya.    

 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory dan Profitabilitas 
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Awal mula signalling theory dikemukakan oleh Spence (1973) dalam buku yang 

berjudul JobMarket Signalling. Spencer mengatakan manajemen berusaha memberikan 

sebuah informasi relevan yang akan digunakan pihak penerima informasi dengan 

memberikan suatu sinyal.  Brigham dan Houston (2014) menyatakan, signalling theory ialah 

manajemen perusahaan dirancang berperilaku untuk mengarahkan para investor dalam 

memahami pandangan manajemen terhadap prospek masa depan dari perusahaan tersebut.    

Dalam membuat laporan keuangan yang akan diberikan kepada pihak luar, perusahaan 

bisa menginformasikan tentang pengelolaan modal kerja dalam proses evaluasi kinerja 

perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dan akan memberikan sinyal yang positif. 

Informasi ini sangat berguna untuk para investor dan pebisnis karena dalam informasi 

tersebut tentunya memuat deskripsi untuk masa lampau, sekarang dan masa depan 

kelangsungan hidup perusahaan dan dampaknya terhadap perusahaan. Para investor akan 

mempertimbangkan beberapa faktor saat akan berinvestasi di pasar modal seperti 

profitabilitas. Hubungan antara signaling theory dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

memperlihatkan bahwa profitabilitas yang meningkat menggambarkan perusahaan memiliki 

citra yang baik dan calon penanam modal akan mempercayai perusahaan tersebut 

sehinggaakan merespon sinyal tersebut secara positif. 

Pengaruh Perputaran Kas terhadap Return On Asset  

Perputaran kas ialah seberapa sering kas berbalik dalam satu kurun waktu lewat 

penjualan barang atau penyediaan jasa baik secara tunai ataupun kredit yang akan dicatat 

sebagai piutang. Rasio ini juga menunjukkan keefektifan perusahaan dalam pengelolaan aset. 

Rumus perputaran kas ialah net sales dibagi dengan average cash (Kasmir, 2013). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Riyanto (2010), dengan semakin tingginya 

perputaran kas, modal kerja yang ada dalam kas tersebut akan menjadi kas kembali yang 

didapat dari penjualan dan pendapatan yang dihasilkan sehingga profitabilitasnya akan 

semakin baik.  
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Sesuai dengan riset yang telah dilakukan Abdullah &  Siswanti (2019) bahwa 

profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh perputaran kas yang signifikan dan sangat kuat. 

Dengan tingkat perputaran kas yang rendah menandakan pengelolaan kas tidak produktif dan 

akan menurunkan profitabilitas. Begitu halnya dengan penelitian yang dilakukan Diana & 

Santoso (2016), profitabilitas juga bisa dipengaruhi oleh perputaran kas. 

Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Return On Asset  

Menurut Munawir (2004) Munawir, perputaran persediaan adalah perbandingan antara 

cost of goods sold dibagi average inventory perusahaan. Tingkat perputaran persediaan ini 

mengukur jumlah penggantian (penjualan dan penggantian) persediaan produk dalam satu 

tahun. Harus diperhatikan siklus waktu persediaan yang habis selama proses produksi  dalam 

satu kurun waktu. Karena,  jika waktu perputaran persediaan semakin lama artinya biaya 

yang harus dikeluarkan untuk memastikan persediaan di gudang dalam keadaan layak pun 

akan semakin besar. Maka dari itu, dalam pengeluaran biaya dalam pemeliharaan  sebisa 

mungkin diminimalkan agar diperolehnya profit yang lebih banyak. Apabila besar laba yang 

didapatkan maka waktu perputaran persediaan pun semakin cepat (Irman, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdullah dan Siswanti (2019), pengaruh tingkat 

perputaran persediaan terhadap profitabilitas adalah positif yang artinya jika tingkat 

perputaran persediaan meningkat maka tingkat profitabilitas akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan Farhana, Susila dan Suwendra 

(2016), perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Maka dapat disimpulkan perputaran persediaan yang tinggi berarti persediaan dikelola 

dengan baik dan keuntungan yang didapat akan semakin besar.  

Pengaruh Pertumbuhan PenjuaIan terhadap Return On Asset (ROA) 

Kenaikan penjualan dari tahun ke tahun merupakan gambaran perusahaan mengalami 

pertumbuhan dan merupakan gambaran keberhasilan perusahaan. Pertumbuhan penjualan 

menunjukkan sejauh mana tingkat penjualan dapat dicapai oleh perusahaan dibandingkan 

dengan seluruh total penjualan (Kasmir, 2016). Perusahaan yang tingkat pertumbuhan 
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penjualan tinggi dan dapat memanfaatkan aset serta sumber dayanya secara maksimal maka 

akan berdampak positif pada profitabilitas. Ketika jumlah barang banyak yang terjual, biaya 

produk per unit rata-rata akan semakin kecil sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan 

(Brigham & Houston, 2014).  

Teori tersebut sinkron dengan studi yang dikerjakan Suryaputra & Christiawan (2016),  

pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas memiliki pengaruh yang positif. Begitu pula 

dengan hasil pengujian Farhana (2016), pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan.  

 

              

       + 

        + 

         + 

       

           

Keterangan:       Parsial    

         Simultan 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Perputaran kas, perputaran persediaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap profitabilitas secara simultan pada sektor makanan dan minuman yang 

tercatat di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 

2. Perputaran kas terhadap terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh positif pada 

sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 

2019 

Perputaran Kas 

(X1) 

Perputaran Persediaan 

(X2) 

Return on Asset (ROA) 

Y 

Pertumbuhan Penjualan (X3) 
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3. Perputaran persediaan terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh positif pada 

sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 

2019 

4. Pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh positif pada 

sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 

2019 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif bertujuan 

untuk memverifikasi populasi atau suatu sampel memakai instrumen untuk pengumpulan data 

dan random sampling dari analisis data statistik dengan mengikuti filosofi positivisme 

(Sugiyono, 2015). Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tujuan 

deskriptif, menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian. Untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan ataupun parsial daIam 

peneIitian ini menggunakan analisis regresi data panel, kombinasi cross section dan time 

series (Basuki & Prawoto, 2017). Populasinya ialah perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang tercatat di BEI periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Berikut tabel 3.1 berisi beberapa kriteria pemilihan sampel, yaitu: 

Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1 
Perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di 

BEI periode 2017-2019. 
28 

2 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau 

laporan tahunan daIam website resmi BEI periode 2017-

2019. 

(2) 
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3 
Perusahaan yang tidak tetap tercatat di BEI periode 2017-

2019. 
0 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel peneIitian 26 

Jumlah perusahaan sampel penelitian 2017-2019 (26x3tahun) 78 

 

Operasionalisasi Variabel 

Return On Asset 

  Profitabilitas pada studi ini diukur menggunakan ROA yang merupakan variabel 

dependen atau disimbolkan dengan Y dalam penelitian ini dan dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

ROA =  

 

Perputaran Kas 

Tingkat perputaran kas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur uang tunai 

yang tersedia untuk membayar tagihan dan pengeluaran terkait penjualan (Kasmir, 2015). 

Rumusnya ialah: 

 

Perputaran Kas =  

Perputaran Persediaan 
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 Tingkat perputaran persediaan menunjukkan penjualan persediaan dalam setahun. 

Semakin kecil rasio perputaran persediaan semakin rendah efisiensi manajemen pengelolaan 

aset perusahaan, begitu pula sebaliknya. Rumusnya yaitu: 

Perputaran Persediaan =  

 

Pertumbuhan Penjualan 

Kenaikan penjualan setiap tahunnya merupakan gambaran perusahaan mengalami 

pertumbuhan dan merupakan gambaran keberhasilan perusahaan. Rumus yang digunakan: 

 

Pertumbuhan Penjualan =  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengoreksi data yang terkumpul dan 

menguraikannya apa adanya tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut (Sugiyono, 2016). 

TabeI 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 ROA 
PERPUTARAN 

KAS 

PERPUTARAN 

PERSEDIAAN 

PERTUMBUHAN 

PENJUALAN 

MAKSIMUM 0,553662 525,0370 49,32330 1,894996 

MINIMUM 
-

2,640990 
0,915196 1,072150 -0,835739 

MEAN 0,022316 51,89696 10,17093 0,066039 
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STANDAR 

DEVIASI 
0,366682 83,86863 9,093791 0,337622 

N 78 78 78 78 

Sumber: Output EViews 10 (2020) 

 Pada tabel 4.1 diatas nilai maksimum dari profitabilitas dengan menggunakan proksi 

ROA pada sektor ini yaitu 0,553662 milik PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. tahun 2019. 

Begitu juga dengan nilai minimum milik PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada tahun 2017 

sebesar -2,640990. Mean ialah 0,022316 dibandingkan dengan standar deviasi berjumlah 

0,366682 maka mean lebih kecil. Data tersebut berarti heterogen atau lebih bervariasi (tidak 

berkelompok).  

  Pada variabel independen pertama yaitu perputaran kas, terdapat nilai maksimum 

525,0370 milik PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. pada tahun 2018 ini berarti perubahan aset 

lancar menjadi kas melalui penjualan pada perusahaan ini sangatlah baik. Sedangkan nilai 

minimum sebesar 0,915196 milik PT Delta Djakarta Tbk. tahun 2019. Artinya PT Delta 

Djakarta Tbk. kurang baik dalam mengelola kas dikarenakan peprutaran kas nya lambat. 

Mean sebesar 51,89696 dibandingkan standar deviasi lebih kecil yaitu 83,86863. Data 

tersebut berarti heterogen atau lebih bervariasi (tidak berkelompok).  

 Pada variabel independen kedua yaitu perputaran persediaan, terdapat nilai maksimum 

milik PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. pada 2017 sejumlah 49,32330. Nilai minimum 

sebesar 1,072150 milik PT Inti Agri Resources Tbk pada 2019. Mean yaitu 10,17093 dan 

9,093791 standar deviasinya. Sehingga nilai mean lebih besar dari standar deviasinya yang 

berarti data bersifat homogen (cenderung berkelompok). 

 Variabel independen ketiga atau yang terakhir yaitu pertumbuhan penjualan. Pada 

pertumbuhan penjualan nilai maksimum milik PT Magna Investama Mandiri Tbk. pada 2017 

sejumlah 1,894996. Sedangkan -0,835739 merupakan nilai minimum yang dimiliki PT 

Magna Investama Mandiri Tbk. pada 2019. Nilai mean 0,066039 lebih kecil dari standar 
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deviasinya yaitu 0,337622. Data tersebut berarti heterogen atau lebih bervariasi (tidak 

berkelompok). 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

  Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar variabel penjelas. 

Apabila nilai korelasi antar semua variabel bebas yang diuji < 0,9 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas 

 Perputaran 

Kas 

Perputaran 

Persediaan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Perputaran Kas 1,000000 0,078525 0,047635 

Perputaran 

Persediaan 
0,078525 1,000000 0,337630 

Pertumbuhan 

Penjualan 
0,047635 0,337630 1,000000 

Sumber: Hasil Ouput EViews 10 (2020) 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.2 diatas, niIai koreIasi antar semua 

variabeI independen < 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

pada penelitian ini.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasistas dirancang untuk memeriksa apakah terdapat residual dari setiap 

pengamatan Iainnya daIam modeI regresi. Jika terdapat residual bersifat konstan dinamakan 

homokedastisitas, jika berbeda berarti heterokedastisitas. Model yang lebih utama ialah 
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model dengan homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas (Sunyoto, 2016). Apabila 

probabiIitas < 0,05 berarti data bersifat heteroskedastisitas.  

TabeI 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Hasil Ouput EViews 10 (2020) 

 Pada tabel 4.3 terdapat hasiI uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode breusch 

pagan test, menunjukkan nilai probabiIitas Chi-Square(3) 0,1428 > 0,05. Artinya pada data 

tidak adanya heterokedastisitas.  

 

Analisis Regresi Data PaneI dengan Fixed Effect ModeI 

 Setelah dilakukannya tiga pengujian data panel diatas, maka fixed effect ialah pengujian 

signifikasi yang paling cocok pada penelitian ini. 

Tabel 4.7 Persamaan Regresi Data Panel 

   

Sumber : HasiI Output Eviews 10 (2020) 

  Pada tabel 4.7 yaitu pengujian dari fixed effect dapat dirumuskan persamaan regresi data 

panel: 
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Dimana : 

ROA  = Return On Asset 

X1   = Perputaran Kas 

X2   = Perputaran Persediaan 

X3   = Pertumbuhan PenjuaIan  

ε    = Error term 

Dari persamaan diatas dapat didefenisikan: 

a. Nilai konstanta -0,749536 menunjukkan apabila perputaran kas, perputaran persediaan 

dan pertumbuhan penjuaIan berniIai noI maka ROA memiIiki niIai -0,749536. 

b. NiIai koefisien perputaran kas sejumlah -0,000253 menandakan apabila ada kenaikan 

variabel perputaran kas 1 satuan dengan anggapan variabeI Iain berniIai noI, perputaran 

kas akan mengalami penurunan sejumlah 0,000253 satuan. 

c. NiIai koefisien perputaran persediaan ialah 0,116520 berarti jika adanya kenaikan 

perputaran persediaan 1 satuan dengan perkiraan variabeI Iain berniIai noI, akan terdapat 

kenaikan perputaran persediaan 0,116520 satuan. 

d. NiIai koefisien pertumbuhan penjualan senilai 0,059417 menggambarkan apabila 

terdapat kenaikan variabel pertumbuhan penjualan senilai 1 satuan dengan dugaan 

variabeI Iain berniIai noI, maka pertumbuhan penjualan akan mengalami kenaikan 

0,059417 satuan. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R² 
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Sumber : Hasil Output Eviews 10 (2020) 

  Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai Adjusted R-Squared dalam penelitian ini yaitu sebesar 

0,571936 (57,19%). Artinya bahwa variabel dependen ROA pada sektor ini dapat dijeIaskan 

oIeh variabeI independen yaitu Perputaran Kas, Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan 

Penjualan  sebesar 57,19%, sedangkan sisanya (100%-57,19%=42,81%) dijeIaskan oIeh 

variabeI Iain diIuar peneIitian ini.  

Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Berdasarkan tabeI 4.8 terlihat niIai Prob (F-statistic) 0,000001 < 0,05 artinya menerima 

𝐻𝑎1, Perputaran Kas, Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan PenjuaIan berpengaruh signifikan 

secara simuItan terhadap ROA.  

Pengaruh Perputaran Kas terhadap Return On Asset  

Berdasarkan tabel 4.7 nilai probabilitas X1 (Perputaran Kas) ialah sebesar 0,6694 > 

0,05. Artinya 𝐻𝑎2 ditoIak, variabel perputaran kas secara parsial tidak terdapat pengaruh 

signifikan terhadap ROA pada sektor ini. Koefisien regresi pada perputaran kas sejumlah -

0,000253 dengan arah negatif, artinya terdapat hubungan terbalik antara perputaran kas 

dengan ROA. Jika nilai perputaran kas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan 

anggapan variabeI Iain berniIai noI atau konstan maka ROA akan menurun sebanyak 

0,000253. 

Dengan perputaran kas dapat diketahui seberapa sering uang kas berputar dalam satu 

waktu dan untuk melihat kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan. Berdasarkan 

teori, jika perputaran kas tinggi maka semakin baik yang berarti penggunaan kasnya 
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efisien dan profitabilitasnya pun akan meningkat. Tetapi berdasarkan hasil pada penelitian 

ini berbeda dengan teori tersebut dan hipotesis yang telah disajikan. Perputaran kas tidak 

berpengaruh terhadap ROA dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

sektor makanan dan minuman kurang efektif dalam mengelola kasnya. Perputaran yang 

rendah terjadi karena pendapatan yang besar tetapi kas yang ada tidak digunakan untuk 

membeli bahan baku atau persediaan dalam upaya mendukung operasionalisasi perusahaan 

tetapi digunakan untuk keperluan lain misalnya membayar utang, adanya piutang tak 

tertagih ataupun pemeliharaan persediaan yang menimbun di gudang.  

Hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya, Sarjito, Ruliana, & 

Soetama (2017) setuju bahwa perputaran kas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ROA. Karena, perputaran kas bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas tetapi banyak hal lain seperti aset lancar, aset tetap, utang lancar dan yang 

lainnya juga memiliki peran dalam menentukan profitabilitas. 

Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Return On Asset  

Dari tabel 4.7 terlihat nilai probabilitas X2 (Perputaran Persediaan) ialah 0,0000. Dari 

nilai tersebut dapat diketahui bahwa 0,0000 < 0,05. Berarti menolak 𝐻02, perputaran 

persediaan secara parsiaI memiIiki pengaruh signifikan terhadap ROA. HasiI ini sesuai 

dengan hipotesis yang telah disajikan, terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara 

perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Secara teoritis, semakin cepat berputarnya 

persediaan maka akan semakin baik karena profitabilitasnya pun akan meningkat dan begitu 

pun sebaliknya. Jika perputaran persediaan semakin lama maka biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan akan semakin besar guna memelihara persediaan yang ada di gudang dalam 

keadaan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Siswanti 

(2019) yang menayatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perputaran 

persediaan terhadap ROA. 

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Return On Asset  

Berdasarkan tabeI 4.7  nilai probabiIitas X3 (Pertumbuhan Penjualan) sebesar 0,5822. 
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Ini berarti menerima 𝐻03 karena 0,5822 > 0,05, secara parsial pertumbuhan penjualan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh 

mana tingkat penjualan dapat dicapai oleh perusahaan dibandingkan dengan seluruh total 

penjualan (Kasmir, 2016). Kenaikan penjualan dari tahun ke tahun merupakan gambaran 

perusahaan mengalami pertumbuhan dan merupakan gambaran keberhasilan perusahaan. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan diakibatkan karena pertumbuhan penjualan yang 

menurun dari tahun ke tahun pada sektor ini. Pada 2017 pertumbuhan penjualan mencapai 

10,76% menurun di tahun 2018 menjadi 9,42%. lalu pada tahun 2019 pertumbuhan 

penjualan sangat rendah yaitu hanya mencapai -0,38%. Pertumbuhan penjualan memiliki 

pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada sektor ini. 

 Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis dan juga hasil penelitian 

yang dilakukan Suryaputra & Christiawan (2016), terdapat pengaruh positif antara 

pertumbuhan penjuaIan terhadap profitabiIitas. Dengan meningkatnya penjualan, kinerja 

perusahaan pun meningkat dan dapat dikatakan baik. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan tinggi dan memanfaatkan aset dan sumber daya secara maksimal, 

akan berdampak positif pada profitabilitas. Pertumbuhan penjualan yang tinggi, menunjukkan 

perusahaan dapat memenuhi permintaan individu di pasar dengan harga tertentu, yang 

tentunya berdampak pada tertariknya calon penanam modal untuk menanamkan modaInya. 

Ini akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan sehingga meningkat jugalah 

profitabilitasnya. 
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KESIMPULAN 

Berdasrkan uji signifikasi simuItan (Uji Statistik F), terdapat pengaruh antara perputaran 

kas, perputaran persediaan dan pertumbuhan penjualan terhadap Return On Asset (ROA) 

pada sektor ini. Berdasarkan pengujian hipotesis, perputaran kas tidak memiliki pengaruh 

terhadap ROA secara parsiaI. Hal ini karena pada sektor ini rata-rata perusahaan kurang 

efektif dalam mengelola kasnya sehingga berdampak juga terhadap profitabilitasnya yaitu 

kurang efektif dalam meningkatkan profitabilitas. Lalu perputaran persediaan memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA. Artinya rata- rata perusahaan pada sektor ini dapat dikatakan  

lumayan baik dalam mengelola persediaannya sehingga berdampak kepada peningkatan 

profitabilitasnya. Dan pertumbuhan penjualan tidak memiIiki pengaruh terhadap ROA. Hal 

ini disebabkan karena rata-rata perusahaan pada sektor ini mengalami pertumbuhan penjualan 

yang menurun dari tahun ke tahun. 

Beberapa saran penuIis berdasarkan riset yang diIakukan, yaitu bagi peneIiti seIanjutnya 

disarankan untuk menambahkan variabeI-variabeI independen Iain yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas dan memilih objek penelitian lain selain sektor makanan dan minuman ataupun 

selain perusahaan manufaktur yang diharapkan memperoleh hasil lebih baik dari penelitian 

ini dan juga bagi perusahaan disarankan dapat meningkatkan profitabilitasnya dan 

menentukan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan dalam pengambilan keputusan. Bagi 

investor dalam berinvestasi disarankan untuk melihat bagaimana perolehan profitabilitas dari 

perusahaan tersebut. 
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Abstract  

Calculating the production cost of batik weaving BUMDes Langgam Sako is the purpose of this 

study. Based on the results of the calculation of production costs, the component that causes the 

increase in the production cost of batik cloth per unit is the use of dyes. The production cost of 

batik cloth with blue colors is Rp. 260,979,- per unit, batik with turkish colors are Rp. 234,579,- 

per unit, batik with orange colors are Rp. 226,329, - per unit, batik with Red or Brown or Black 

color are Rp 224,679,- per unit, batik with Yellow or Yellow FG or Red or Violet colors are Rp 

223,029,- per unit unit, batik with Blue base color and Turkis motif color Rp. 258,579,- per unit, 

batik with Blue base color and Orange motif color Rp. 257,829,- per unit, batik with Blue base 

color and motif color Red or Brown or Black is Rp 257,679,- per unit, while the production cost 

of batik with the basic color Blue and the motif color Yellow or Yellow FG or Red 8P or Violet is 

Rp. 257,529,- per unit. 

Keywords: Cost, production, batik, dye, BUMDes. 

Abstrak 

Menghitung biaya produksi batik tenun BUMDes Langgam Sako merupakan tujuan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan biaya produksi, komponen yang menyebabkan turun naiknya biaya 

produksi kain batik per unit adalah penggunaan bahan pewarna. Biaya produksi kain batik dengan 

warna dasar dan warna motif blue SLP sebesar Rp 260.979,- per unit, kain batik dengan warna 

dasar dan warna motif turkis sebesar Rp 234.579,- per unit, kain batik dengan warna dasar dan 

warna motif orange sebesar Rp 226.329,- per unit, kain batik dengan warna dasar dan warna motif 

Red RB atau Brown atau Black B sebesar Rp 224.679,- per unit, kain batik dengan warna dasar 

dan warna motif Yellow atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet sebesar Rp 223.029,- per unit, 

kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Turkis sebesar Rp 258.579,- per unit, 

kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Orange sebesar Rp 257.829,- per unit, 

kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Red RB atau Brown atau Black B 

sebesar Rp 257.679,- per unit, sedangkan biaya produksi kain batik dengan warna dasar Blue SLP 

dan warna motif Yellow atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet sebesar Rp 257.529,- per unit. 
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Kata Kunci: Biaya, produksi, batik, pewarna, BUMDes. 
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PENDAHULUAN 

Ketika mendirikan sebuah usaha manufaktur akan dibutuhkan keahlian untuk 

menghitungan biaya produksi. Laporan produksi yang berisi biaya yang dikeluarkan untuk 

proses pembuatan sebuah produk atau jasa akan berguna bagi pimpinan dalam menargetkan 

keuntungan usaha (Mujiono, 2017). Penetapan biaya produksi yang lebih tepat akan dapat 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat (Satria, 2017). Hal ini tentu akan 

membantu pimpinan dalam menganalisa dan mengevaluasi rencana produksi (Perma, 2020). 

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang telah dibayarkan dan bersumber  dari 

transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan proses produksi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk akhir (Suharyono, 2021). BUMDes Langgam Sako memiliki unit usaha 

dibidang batik tenun dengan motif khas Bengkalis. Berdasarkan laporan keuangan, diperoleh 

informasi bahwa biaya produksi kain batik diperkirakan sebesar Rp 200.000,- per unit. Angka 

ini diperoleh melalui perkiraan dengan rinciannya adalah biaya bahan baku dan overhead Rp 

100.000,- sedangkan biaya tenaga kerja Rp 100.000,-. Menghitung biaya produksi dengan 

benar bagi BUMDes akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan BUMDes 

(Suharyono, 2019). 

Metode dalam menghitung biaya produksi terdapat dua pendekatan, full costing dan 

variable costing.  Dalam full costing unsur biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, 

biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan variable costing 

unsur biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik variabel (Jannah, 2018). Selain itu, Activity Based Costing system 

merupakan metode penentuan biaya produksi yang ditujukan untuk menyajikan informasi 

harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen (Pawiyataningrum, 2014). Konsep 

sistem Activity Based Costing (ABC) merupakan alternatif solusi yang ditempuh oleh 

perusahaan untuk mendapatkan informasi akuntansi yang relevan dalam keragaman dalam 

suat kondisi (Rotikan, 2013). Manfaat menggunakan metode Activity Based Costing system 

adalah Penyajian biaya produk lebih akurat dan inovatif, yang mengarah pengukuran 
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profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi tentang harga jual, lini produk, 

pasar dan pengeluaran modal perusahaan-perusahaan (Susanto, 2012). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan studi 

kasus pada perhitungan biaya produksi di unit usaha batik pada BUMDes Langgam Sako. 

Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan 

catatan biaya-biaya produksi perusahaan. Selain itu, terdapat juga data primer yang diperoleh 

hasil wawancara dengan unit produksi mengenai proses produksi batik.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan tinjauan 

lapangan. Teknik analisis data yang digunakanmeliputi tiga proses yaitu proses reduksi data, 

proses penyajian data, dan proses menarik kesimpulan (Kristanto, 2018). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BUMDes Langgam Sako Desa Teluk Latak memproduksi batik dengan nama Batik 

Tenun. Berdasarkan hasil wawancara, jenis batik yang diproduksi adalah jensi batik cap. 

Batik cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap, alat cetak, atau stempel yang 

terbuat dari tembaga/aluminium dan pada tembaga/aluminium tersebut terdapat motif batik 

yang diinginkan. Terdapat aneka motif batik yang diproduksi, antara lain: motif pucuk 

rebung, buah manggis, putik durian, ikan, perahu, dan bunga tabur.  

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan hasil analisa laporan pembelian, diperoleh 

informasi bahwa terdapat perbedaan harga bahan pewarna, yang akan menyebabkan biaya 

produksi setiap produk berbeda. Adapun jenis-jenis pewarna yang disediakan oleh pemasok 

dan harga masing-masing pewarna dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1 
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Jenis dan Harga Pewarna 

No Jenis Pewarna Harga Per Gram  Harga Per Kg 

1 Blue SLP Rp 1.500 Rp 1.500.000 

2 Turkis Rp 700 Rp 700.000 

3 Orange Rp 450 Rp 450.000 

4 Red RB Rp 400 Rp 400.000 

5 Brown Rp 400 Rp 400.000 

6 Black B Rp 400 Rp 400.000 

7 Violet Rp 350 Rp 350.000 

8 Red 8P Rp 350 Rp 350.000 

9 Yellow RNL Rp 350 Rp 350.000 

10 Yellow FG Rp 350 Rp 350.000 

Dalam menghitung biaya produksi produk batik, tim telah mengidentifikasi komponen 

biaya produksi baik biaya bahan baku/penolong, biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead.  

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha batik yang disajikan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3 

Biaya yang Dikeluarkan oleh Bagian Produksi  

No Uraian Keterangan  

1 Jumlah produksi per bulan 40 unit 

2 Harga kain  Rp 30.500 per meter 

3 Harga pewarna: 

a. Blue SLP 

b. Turkis 

c. Orange 

d. Red RB, Brown, dan Black B 

e. Yellow, Red 8P, dan Violet 

 

Rp 1.500 per gram 

Rp 700 per gram 

Rp 450 per gram 

Rp 400 per gram 
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Rp 350 per gram 

4 Takaran pewarna  33 gram per kain 

5 Harga lilin atau nilam Rp 40.000 per Kg 

6 Harga soda kue Rp 330 per produk 

7 Harga pall Rp 165 per produk 

8 Harga water glass Rp 25.000 per Kg 

9 Upah tenaga kerja Rp 100.000 per 

produk 

10 Kemasan: 

a. Label 

b. Plastik 

c. Paper bag 

 

Rp 700 per produk 

Rp 250 per produk 

Rp 700 per produk 

11 Biaya LPG  Rp 150.000 per bulan 

12 Biaya penyusutan aset tetap Rp 694.375 per bulan 

13 Biaya listrik Rp 52.000 per bulan 

14 Kayu bakar Rp 30.000 perbulan 

Berdasarkan tabel di atas, komponen biaya produksi terbesar adalah biaya tenaga kerja 

yaitu Rp 100.000 per produk. Biaya produksi setiap batik bervariasi tergantung bahan 

pewarna yang digunakan. Adapun hasil perhitungan biaya produksi batik sebagai berikut: 

1. Kain batik warna dasar blue SLP dan warna motif blue SLP 

Hasil perhitungan biaya produksi kain batik yang menggunakan warna dasar blue SLP dan 

warna motif blue SLP dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4 

Biaya Produksi Batik Warna Blue SLP 

No Biaya Produksi Uraian Harga  Jumlah 

1 Bahan     
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 a. Kain  2,25 meter Rp 

30.500 

Rp 

68.625 

 b. Warna dasar Blue SLP 30 gram Rp 1.500 Rp 

45.000 

 c. Warna motif Blue SLP 3 gram Rp 1.500 Rp 4.500 

 d. Lilin atau nilam 0,34 Kg Rp 

40.000 

Rp 

13.600 

 e. Soda kue 13,2 gram 25 Rp 330 

 f. Pall 6,6 gram 25 Rp 165 

 g. Waterpass 0,05 Kg 25.000 Rp 1.250 

 h. Kemasan:    

 -  Label  1 unit Rp 700 Rp 700 

 -  Plastik 1 unit Rp 250 Rp 250 

 -  Paper bag 1 unit Rp 3.400 Rp 3.400 

 Jumlah Biaya Bahan   Rp 

137.820 

2 Tenaga Kerja    

 Upah tenaga kerja 1 orang Rp 

100.000 

Rp 

100.000 

 Jumlah Biaya Tenaga Kerja   Rp 

100.000 

3 Overhead    

 a. Penyusutan aset tetap Rp 694.375 / 40 

unit 

Rp 

17.359 

Rp 

17.359 

 b. LPG  Rp 150.000 / 40 

unit 

Rp 3.750 Rp 3.750 

 c. Listrik Rp 52.000 / 40 

unit 

Rp 1.300 Rp 1.300 

 d. Kayu bakar Rp 30.000 / 40 Rp 750 Rp 750 
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unit 

 Jumlah Biaya Overhead   Rp 

23.159 

 Total Biaya Produksi   Rp 

260.979 

Mahalnya harga pewarna biru, berpengaruh terhadap tingginya biaya produksi kain batik 

biru. Biaya produksi kain batik dengan warna blue SLP sebesar Rp 260.979,- .  

2. Kain batik warna dasar turkis dan warna motif turkis 

Hasil perhitungan biaya produksi kain batik yang menggunakan warna dasar turkis dan 

warna motif turkis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5 

Biaya Produksi Batik Warna Turkis 

No Biaya Produksi Uraian Harga  Jumlah 

1 Bahan     

 a. Bahan-bahan   Rp 

88.320 

 b. Warna dasar turkis 30 gram Rp 700 Rp 

21.000 

 c. Warna motif turkis 3 gram Rp 700 Rp 2.100 

 Jumlah Biaya Bahan   Rp 

111.420 

2 Tenaga Kerja   Rp 

100.000 

3 Overhead   Rp 

23.159 

 Total Biaya Produksi   Rp 

234.579 
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Biaya produksi kain batik dengan warna turkis sebesar Rp 234.579,- per unit. 

3. Kain batik warna dasar orange dan warna motif orange 

Hasil perhitungan biaya produksi kain batik yang menggunakan warna dasar orange dan 

warna motif orange dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6 

Biaya Produksi Batik Warna Orange 

No Biaya Produksi Uraian Harga  Jumlah 

1 Bahan     

 a. Bahan-bahan   Rp 

88.320 

 b. Warna dasar Orange 30 gram Rp 450 Rp 

13.500 

 c. Warna motif Orange 3 gram Rp 450 Rp 1.350 

 Jumlah Biaya Bahan   Rp 

103.170 

2 Tenaga Kerja   Rp 

100.000 

3 Overhead   Rp 

23.159 

 Total Biaya Produksi   Rp 

226.329 

Biaya produksi kain batik dengan warna orange sebesar Rp 226.329,- per unit. 

4. Kain batik warna dasar dan warna motif Red RB atau Brown atau Black B 

Hasil perhitungan biaya produksi kain batik yang menggunakan warna dasar Red RB atau 

Brown atau Black B dan warna motif Red RB atau Brown atau Black B dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 7 

Biaya Produksi Batik Warna Red RB atau Brown atau Black B 
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No Biaya Produksi Uraian Harga  Jumlah 

1 Bahan     

 a. Bahan-bahan   Rp 

88.320 

 b. Warna dasar Red RB atau 

Brown atau Black B 

30 gram Rp 400 Rp 

12.000 

 c. Warna motif Red RB atau 

Brown atau Black B 

3 gram Rp 400 Rp 1.200 

 Jumlah Biaya Bahan   Rp 

101.520 

2 Tenaga Kerja   Rp 

100.000 

3 Overhead   Rp 

23.159 

 Total Biaya Produksi   Rp 

224.679 

Biaya produksi kain batik dengan warna Red RB atau Brown atau Black B sebesar Rp 

224.679,- per unit. 

5. Kain batik warna dasar dan warna motif Yellow/Yellow FG atau Red 8P atau Violet 

Hasil perhitungan biaya produksi kain batik yang menggunakan warna dasar Yellow RNL 

atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet dan warna motif Yellow RNL atau Yellow FG 

atau Red 8P atau Violet dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8 

Biaya Produksi Batik Warna Yellow RNL atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet 

No Biaya Produksi Uraian Harga  Jumlah 

1 Bahan     

 a. Bahan-bahan   Rp 

88.320 
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 b. Warna dasar Yellow RNL 

atau Yellow FG atau Red 8P 

atau Violet 

30 gram Rp 350 Rp 

10.500 

 c. Warna motif Yellow RNL 

atau Yellow FG atau Red 8P 

atau Violet 

3 gram Rp 350 Rp 1.050 

 Jumlah Biaya Bahan   Rp 

99.870 

2 Tenaga Kerja   Rp 

100.000 

3 Overhead   Rp 

23.159 

 Total Biaya Produksi   Rp 

223.029 

Murahnya pewarna Yellow RNL atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet berpengaruh 

terhadap rendahnya biaya produk yang dihasilkan. Biaya produksi kain batik dengan 

warna dasar dan warna motif Yellow RNL atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet 

sebesar Rp 223.029,- per unit. 

6. Kain batik warna dengan kombinasi warna 

Biaya produksi kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Turkis sebesar 

Rp 258.579,- per unit. Kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Orange 

sebesar Rp 257.829,- per unit. Kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif 

Red RB atau Brown atau Black B sebesar Rp 257.67ZW9,- per unit. Mahalnya harga 

pewarna Blue SLP dan murahnya pewarna Yellow RNL atau Yellow FG atau Red 8P atau 

Violet membuat variasi warna ini dapat mengurangi biaya produksi. Biaya produksi kain 

batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif Yellow RNL atau Yellow FG atau 

Red 8P atau Violet sebesar Rp 257.529,-. 

 

SIMPULAN  
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Berdasarkan hasil perhitungan biaya produksi, komponen yang menyebabkan turun 

naiknya biaya produksi kain batik per unit adalah pewarna yang digunakan. Harga pewarna 

bervariasi mulai Rp 350 per gram sampai Rp 1.500 per gram sesuai jenis warna. Biaya 

produksi kain batik dengan warna dasar dan warna motif blue SLP sebesar Rp 260.979,- per 

unit, kain batik dengan warna dasar dan warna motif turkis sebesar Rp 234.579,- per unit, 

kain batik dengan warna dasar dan warna motif orange sebesar Rp 226.329,- per unit, kain 

batik dengan warna dasar dan warna motif Red RB atau Brown atau Black B sebesar Rp 

224.679,- per unit, kain batik dengan warna dasar dan warna motif Yellow atau Yellow FG 

atau Red 8P atau Violet sebesar Rp 223.029,- per unit, kain batik dengan warna dasar Blue 

SLP dan warna motif Turkis sebesar Rp 258.579,- per unit, kain batik dengan warna dasar 

Blue SLP dan warna motif Orange sebesar Rp 257.829,- per unit, kain batik dengan warna 

dasar Blue SLP dan warna motif Red RB atau Brown atau Black B sebesar Rp 257.679,- per 

unit, sedangkan biaya produksi kain batik dengan warna dasar Blue SLP dan warna motif 

Yellow atau Yellow FG atau Red 8P atau Violet sebesar Rp 257.529,- per unit. 

Penelitian ini hanya menggunakan metode variable costing dalam menghitung biaya 

produksi. Untuk pengembangan dan penelitian lanjutan diharapkan dapat menggunakan 

metode yang lain dalam menghitung biaya produksi batik di BUMDes Langgam Sako 

sekaligus sebagai perbandingan. 
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Abstract 

This research was conducted in Resam Lapis Village, Bantan District, Bengkalis Regency. The 

purpose of this study was to determine the economic and business feasibility of plant processing 

on peat land in Resam Lapis Village. Methods of data collection is done by (1) observation or 

direct observation in the field; (2) interviews with selected respondents; (3) recording of all 

secondary data from sources of information related to research; (4) literature study by collecting 

data from various sources including journals, books, research results, proceedings, or other 

scientific writings. (5) Assumption of peat land used is 1,400m2. The suitability of the types of 

plants that can be planted on peatlands is based on the depth or thickness, pH and type of peat 

maturity. While the feasibility parameters evaluated include the financial feasibility of Total Cost, 

Total Revenue, Net Profit, Break Even Point (BEP), Return On Investment (ROI), Revenue Cost 

Ratio (R/C). The results showed that from the aspect of financial feasibility, the whole plant was 

feasible to run and developed more optimally. This research is expected to contribute to providing 

input related to peatland management that can provide the most optimal economic benefits in 

other peatland distribution areas with the same peatland characteristics. 

Keywords: peatlands,  financial feasibility, agricultural economy, baludiculture, peatland 

revitalization 

Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan ekonomi dan bisnis pengolahan tanaman 

pada lahan gambut Desa Resam Lapis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan (1) observasi 

atau pengamatan langsung di lapangan; (2) wawancara dengan responden terpilih; (3) pencatatan 

semua data sekunder dari sumber-sumber informasi yang terkait dengan penelitian; (4) studi 

literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain jurnal, buku, hasil 

penelitian, prosiding, atau tulisan ilmiah lainnya. (5) Asumsi lahan gambut yang digunakan 

1.400m2. Kesesuaian jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan gambut didasari berdasarkan 

kedalaman atau ketebalan, pH dan jenis kematangan gambut. Sementara parameter kelayakan 

yang dievaluasi meliputi kelayakan finansial Total Cost, Total Revenue, Net Profit, Break Even 

Point (BEP), Return On Investment (ROI), Revenue Cost Ratio (R/C). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari aspek kelayakan finansial keseluruhan tanaman layak untuk dijalankan 

dan dikembangkan lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam 

memberikan masukan terkait pengelolaan lahan gambut yang dapat memberikan manfaat ekonomi 
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paling optimal di daerah sebaran lahan gambut lainnya dengan karakteristik lahan gambutyang 

sama. 

Kata Kunci: lahan gambut, kelayakan finansial, ekonomi pertanian, baludikultur, revitalisasi 

lahan gambut  

 

PENDAHULUAN 

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya 

penimbunan atau akumulasi bahan organik dengan ketebalah ± 50 cm di lantai hutan yang 

berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi 

karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di 

lantai hutan yang basah atau tergenang tersebut. Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, 

gambut memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan ekosistemekosistem lainnya. (Soil 

Survey Staff, 2010). 

Ekosistem rawa gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang berperan dalam 

pembangunan di sektor kehutanan. Kerusakan Ekosistem rawa gambut yang disebabkan oleh 

berbagai faktor, termasuk pembukaan gambut, pembangunan kanal, perubahan tutupan lahan 

dan kebakaran, mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Untuk memulihkan 

Ekosistem rawa gambut yang rusak, diperlukan sistem dan teknik yang sesuai dengan 

memperhatikan aspek ekologi, produksi dan sosial ekonomi. 

Pendekata revitalisasi lahan gambut adalah kegiatan pengelolaan lahan gambut dengan 

menggali potensi lahan gambut untuk pemberdayaan ekonomi. Pendekatan revitalisasi lahan 

gambut digunakan untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pulau 

Bengkalis melalui pengolahan gambut berkelanjutan dengan sistem paludikultur untuk 

tanaman hortikultura cepat menghasilkan. 

Desa Resam Lapis merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis yang memiliki luas lahan gambut lebih dari 2/3 dari total luas daerah Desa. Namun 

masih sangat sedikit lahan gambut di Desa Resam Lapis dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian, sebagian masyarakat telah memanfaatkan lahan gambut pada berbagai jenis 
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tanaman tahunan seperti kelapa sawit, pinang, kopi liberka, karet dan kelapa. Sementera 

untuk tanaman semusim, masyarakat menanam pisang, jagung, singkong, serai, cabe, nenas 

keladi dan lain-lain. 

Untuk mengetahui dan menentukan arah kebijakan pengelolaan serta pemilihan jenis 

komoditi pertanian yang sesuai pada area lahan gambut Desa Resam Lapis perlu diketahui 

kondisi fisik, kimia, biologi, kedalaman, drainase tanah, kedalaman air tanah, dan 

kemasaman tanah gambut dilokasi studi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran 

pada koordinat lahan gambut yang dilakukan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Kondisi lahan 

gambut di lokasi penelitian disusun pada table berikut: 

Tabel 1. 

Kondisi Lahan Gambut Desa Resam Lapis 

Kode 

Titik 

Titik Koordinat Kedalaman 

Gambut 

(m) 

Tinggi Muka 

Air Tanah 

(m) 

Kematangan 

Gambut 

pH 

A1 1,50835, 

102,20545 

0,5-1 0,8 Saprik 5,5 

A2 1,50984, 

102,21416 

0,5-1 0,8 Saprik 6,1 

A3 1,51906, 

102,21172 

0,5-1 0,6 Saprik 6,1 

A4 1,50097, 

102,2143 

0,5-1 0,8 Saprik 6 

A5 1,5187, 

102,21149 

0,5-1 1 Saprik 6 

A6 1,51666, 

102,20967 

0,5-1 1,2 Saprik 6 

A7 1,51669, 

102,20945 

0,5-1 1,2 Saprik 6 
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 Sumber: data olahan, 2021 

 

Kedalaman gambut Desa Resam Lapis umumnya merupakan gambut dangkal dengan rata-

rata kedalaman 0,5 – 1 meter dengan jenis kematangan gambut saprik yang bila diremas 

kandungan seratnya <15% dan untuk kategori jenis pH pada kategori asam yang berkisar 

antara 5,5 – 6,1. Hasil identifikasi karakteristik lahan gamut Desa Resam Lapis, tingkat 

kematangan gambut yang ditentukan dengan metode perasan, drainase tanah, kedalaman air 

tanah yang diukur dengan menggunakan meteran dari permukaan tanah sampai ke batas 

muka air tanah, dan kemasaman tanah yang diukur menggunakan alat ukur pH meter.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tanaman pada lahan gambut 

berdasarkan karakteristik lahan gambut Desa Resam Lapis kemudian mengukur kelayakan 

ekonomi melalui parameter kelayakan finansial dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar keuntungan yang akan diperoleh dari pengelolaan lahan gambut. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat turut berkontribusi dalam memberikan masukan terkait pengelolaan lahan 

gambut yang dapat memberikan manfaat ekonomi paling optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lahan gambut yang tersebar di Desa Resam Lapis Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Waktu penelitian terhitung juni 2021 hingga 

Agustus 2021.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh 

dengan cara: (1) observasi atau pengamatan langsung di lapangan; (2) wawancara dengan 

responden terpilih; (3) pencatatan semua data sekunder dari sumber-sumber informasi yang 

terkait dengan penelitian; (4) studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber 
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antara lain jurnal, buku, hasil penelitian, prosiding, atau tulisan ilmiah lainnya. (5) Asumsi 

lahan gambut yang digunakan 1.400m2 

  

3. Kesesuaian Tanaman Lahan Gambut 

Perkiraan kesesuaian tanaman secara umum pada berbagai tipe gambut, menurut Juknis 

Evaluasi Lahan dan Juknis Evaluasi Lahan Tingkat Tinjau (Puslittanak, 1997), Wahyunto et 

al. (2013) dalam (Ritung & Sukarman, 2016) ) yang kemudian dikelompokkan dalam lima 

kelompok utama, yaitu : (i) Tanaman pangan, (ii) Tanaman Palawija, (iii) Tanaman 

hortikultura sayuran, (iv) Tanaman hortikultura buah-buahan, dan (v) Tanaman perkebunan, 

industri dan obat-obatan. 

 

4. Analisa Data 

1. Analisis Finansial 

Parameter analisis kelayakan finansial meliputi, Total Cost, Total Revenue, Net Profit, 

Break Even Point (BEP), Return On Investment (ROI), Revenue Cost Ratio (R/C). 

a) Total Cost  

Aspek total cost ditinjau dari semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi barang. Penggunaan biaya berasal dari biaya tetap (fixed cost) yang totalnya 

tetap dalam kisaran volume kegiatan pertanian. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya 

yang besar kecilnya tergantung dari volume kegiatan pertanian. Dengan perhitungan 

menggunakan rumus  (Perdana, M.A. Pratama, A 2019):: 

TC = TFC + TVC 

Keterangan:  

 TC  = Total Cost/Total Pendapatan 

TFC  = Total Fixed Cost/Total Biaya Tetap  

TVC  = Total Variable Cost/Total Biaya Variabel 
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b) Total Revenue (Benefit) 

Aspek pendapatan di dapat dari harga jual dari produk yang dihasilkan kemudian 

dikalikan dengan jumlah kuantitas (quantity) tanaman (Pratama, A 2019). Harga didapat dari 

survey dan wawancara dipasaran diwilayah pulau Bengkalis. Sedangkan untuk kuantitas 

(quantity) didapat dari hasil produksi petani pada tanaman dilahan gambut dengan asumsi 

lahan 1.400m2. Perhitungan matematis dengan rumus (Perdana, M.A. Pratama, A 2019): 

 

Keterangan: 

TR  = Total Revenue/Total Pendapatan (Rp)  

P  = Price/Harga (Rp)  

Q  = Total Quantity/Total Kuantitas Terjual (Kg) 

 

c) Net Benefit 

Keuntungan didapat dari pengurangan pendapatan total dengan biaya total, dengan 

rumus (Perdana, M.A. Pratama, A 2019): 

 

Keterangan: 

 = Net Benefit/Keuntungan bersih 

TR  = Total Revenue/Total Pendapatan 

TC  = Total Cost/Total Biaya 

 

d) Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (BEP) adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah 

barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi 
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biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan / profit. Berikut rumus untuk 

menghitung BEP ( Soekartawi, 2006). 

Break Even Point (BEP) Produksi : 

 

Break Even Point (BEP) Harga : 

 

 

e) Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) merupakan suatu analisis untuk melihat seberapa banyak 

keuntungan yang bisa diperoleh dari total modal yang ditanamkan pada suatu usaha (Asnidar 

& Asrida, 2017). Formulai ROI dengan (Syamsuddin, 2009): 

 

 

f) Revenue Cost Ratio(R/C) 

Analisis R/C ratio adalah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan yang 

didapatkan dalam sebuah proyek atau usaha. R/C ratio merupakan perbandingan antara 

penerimaan (revenue) dan biaya (cost). Metode formulasi matematis Revenue Cost Ratio 

(R/C), (Perdana, M.A. Pratama, A 2019): 

 

Keterangan: 

R/C  = Revenue Cost Ratio  

TR  = Total Revenue  
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TC  = Total Cost 

Asumsi R/C Ratio (Perdana, M.A. Pratama, A 2019): 

• Jika R/C>1, layak untuk dikembangkan. 

• Jika R/C Ratio = 1, maka berada pada titik impas atau tidak mendapatkan keuntungan. 

• Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tidak layak untuk dikembangkan 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. KESESUAIAN TANAMAN LAHAN GAMBUT 

Pengelolaan lahan gambut secara optimal dapat dilakukan sepanjang tahun dengan 

menanam tanaman berproduktifitas tinggi berdaur pendek dan panjang serta sesuai 

dikembangkan di lahan gambut. Komoditas tanaman berkayu untuk jangka panjang, 

memanfaatkan masa kering untuk bertani menanam berbagai jenis tanaman holtikultura. 

Penilaian kesesuaian tanaman didasari dari faktor kedalaman atau ketebalan gambut 

dikemukakan Wahyunto et al. (2013) dalam (Ritung & Sukarman, 2016) yang kemudian 

dikelompokkan dalam enam kelompok utama, yaitu:  

 

Tabel 2. 

Perkiraan kesesuaian tanaman secara umum pada berbagai tipe gambut 

 

Kelompok 

Tanaman 

Tanah 

Bergambut 

(<0,5m) 

Gambut 

Dangkal 

(0,5-1m) 

Gambut 

Sedang 

(>1-2m) 

Gambut 

Agak 

Dalam 

(>2m-3m) 

Gambut Dalam 

(>3m) 

Tanaman pangan 

(padi, jagung, ubi 

kayu, ubi jalar, dan 

lain-lain) 

+++ +++ ++ - - 

- - 

Kawasan 

konservasi/lindung 
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Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 

Palawija (kedelai, 

kacang tanah, 

kacang hijau, dan 

lain-lain) 

+++ +++ ++ + 

- - 

Kawasan 

konservasi/lindung 

Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 

Tanaman 

hortikultura, 

sayuran (cabe, 

terong, tomat, 

ketimun, dan 

lainlain) 

+++ +++ ++ + 

- - 

Kawasan 

konservasi/lindung 

Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 

Tanaman 

hortikultura buah-

buahan (nanas, 

pisang, rambutan, 

nangka, dan 

lainlain) 

+++ +++ +++ ++ 

- - 

Kawasan 

konservasi/lindung 

 

Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 

Tanaman obat-

obatan (lada, jahe, 

kencur, serai) 
+++ +++ ++ + 

- - 

Kawasan 

konservasi/lindung 

Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 
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Tanaman 

perkebunan 

(karet,kelapa, kelapa 

sawit, 

kopi, sagu) 

+++ +++ +++ ++ 

+ 

Kawasan 

konservasi/lindung 

Tingkat 

Kematangan  
Saprik & 

Hemik 

Saprik 

& 

Hemik 

Hemik Fibrik Fibrik 

Sumber: Ritung & Sukarman, 2016 Wahyunto et al. (2013); diolah dari: Widjaja-Adhi (1992, 

1997), dan Subagjo 2002) 

 

Catatan: +++  = relatif sesuai (suitable) 

 ++   = relatif cukup sesuai (moderately suitable) 

+     = relatif kurang sesuai (marginally suitable) 

--     = tidak sesuai (not suitable) 

 

Dari data diatas, diketahui untuk lahan gambut dengan kedalaman <1m dengan 

kematangan saprik dan hemik relative sesuai untuk ditanami keenam kelompok klasifikasi 

tanaman. Sedangkan tanah gambut dengan tingkat kedalaman >1m – 2m sangat sesuai jika 

ditanami kelompok tanaman holtikultura buah-buahan dan taman perkebunan, untuk 

kelompok tanaman lain dinilai relatif cukup sesuai. Selajutnya tanah gambut dengan tingkat 

kedalaman >2m-3m dinilai cukup sesuai jika ditanami tanaman holtikulturan buah-buahan 

dan tanaman perkebunan.  Kemudian tanah gambut yang tebalnya >3m yang biasanya kita 

temui diareal konservasi atau hutan lindung dinilai tidak sesuai jika ditanami keenam 

kelompok tanaman tersebut. 

Jika disesuaikan dengan karakteristik lahan gambut Desa Resam Lapis maka dapat 

dikatakan lahan gambut Desa Resam Lapis cocok untuk ditanami enam kelompok tanaman 

diatas. Namun dalam penelitian ini kesesuaian tanaman di Desa Resam Lapis tetap dilakukan 

observasi dilapangan, wawancara terhadap tenaga ahli pertanian dan petani-petani yang telah 
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mengolah tanaman gambut di daerah sekitaran lokasi penelitian. Adapun beberapa tanaman 

yang dapat diusahakan antara lain talas, ubi kayu, jagung, cabai, tomat, bayam, kangkung, 

terung ungu, mentimun, nanas 

2. Analisis Finansial 

Biaya pengusahaan tanaman holtikultura terdiri dari biaya tetap (fixed cost) seperti biaya 

alat seperti cangkul, sprayer, garpu tanah, parang, ember, gelar ukur, dan gerobak sorong, 

biaya penyusutan alat dan biaya pajak. Sedangkan biaya variabel (variabel cost) seperti biaya 

pupuk, dolomit, pestisida, listrik, pengarian, listrik dan biaya tenaga kerja, sedangkan biaya 

bibit/benih karena jumlahnya berbeda maka akan dihitung dalam perhitungan selanjutnya. 

Tabel 3. 

Biaya tetap (fixed cost) dan biaya (variabel cost) usahatani lahan gambut 

Komponen Biaya Jumlah Biaya 

Biaya Tetap  

Biaya Alat 1.153.000 

Biaya Penyusutan Alat 230.600 

Biaya Pajak 50.000 

Total Biaya Tetap (TFC) 1.453.600 

Biaya Variabel  

Biaya Pupuk 1.700.000 

Dolomit 1.200.000 

Biaya Pestisida 500.000 

Listrik 100.000 

Biaya Pengairan 100.000 

Biaya Tenaga Kerja 2.000.000 

Total Biaya Variabel (TVC) 5.600.000 

 Sumber: data olahan, 2021 
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Dari data diatas total biaya tetap (fixed cost) usahatani lahan gambut yang dikeluarkan adalah 

sebesar Rp. 1.453.600 dan total biaya variabel (variable cost) Rp. 5.600.000. Biaya 

bibit/benih dihitung terpisah karena setiap tanaman memiliki harga bibit/benih berbeda-beda. 

Berikut adalah total biaya yang ditambah dengan biaya bibit tanaman. 

 

Tabel 4. 

Total biaya usahatani lahan gambut  

Jenis 

tanaman 

Bibit 

tanaman 

Total 

Biaya 

Tetap 

Total 

Biaya 

Vatiabel 

Total 

biaya 

Mentimun 145.000 1.453.600 5.600.000 7.198.600 

Tomat 115.000 1.453.600 5.600.000 7.168.600 

Bayam 104.300 1.453.600 5.600.000 7.157.900 

Kangkung 104.500 1.453.600 5.600.000 7.158.100 

Cabai 173.200 1.453.600 5.600.000 7.226.800 

Terung 

ungu 

162.000 1.453.600 5.600.000 7.215.600 

Jagung 172.000 1.453.600 5.600.000 7.225.600 

Keladi 400.000 1.453.600 5.600.000 7.453.600 

Nanas 420.000 1.453.600 5.600.000 7.473.600 

Sumber: data olahan, 2021 

 

 Dari data diatas terlihat bahwa total biaya untuk 1.400m2 pada kesesuaian tanaman 

yang dapat diusahakan dilahan gambut Desa Resam Lapis pada berbagai macam tanaman 

jumlahnya kurang dari Rp. 8.000.000. 
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Peninjauan kelakayan finansial pada pertanian sangat penting untuk membantu petani 

mengetahui berapa biaya yang dikeluaran, berapa pendapatan yang didapat, berapa 

keuntungan yang dihasilkan dan usaha pertanian tersebut layak atau tidak untuk 

dikembangkan. Aspek kelayakan finansial dilihat pada tabel 6 berikut ini 

 

Tabel 5. 

Perhitungan R/C Rasio usahatani lahan gambut 

Jenis tanaman Produksi 

(kg/1400m2

) 

Harga 

Jual (Rp.) 

Pendapata

n (Rp.) 

Total 

biaya 

Net 

Benefit 

R/C 

Mentimun 1.459 8.000 11.672.00

0 

7.198.600 4.473.40

0 1,6 

Tomat 1.159 12.000 13.908.00

0 

7.168.600 6.739.40

0 1,9 

Bayam 1.349 8.000 10.792.00

0 

7.157.900 3.634.10

0 1,5 

Kangkung 1.349 8.000 10.792.00

0 

7.158.100 3.633.90

0 1,5 

Cabai 

Keriting 

1.724 23.000 39.652.00

0 

7.226.800 32.425.2

00 5,4 

Terung ungu 2.426 6.000 14.556.00

0 

7.215.600 7.340.40

0 2,0 

Jagung 2.318 8.000 18.544.00

0 

7.225.600 11.318.4

00 2,5 

Keladi 2.682 5.000 10.728.00

0 

7.453.600 3.274.40

0 1,4 

Nanas 2.521 5.000 12.605.00

0 

7.473.600 5.131.40

0 1,7 

Sumber: data olahan, 2021 
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Perhitungan R/C Rasio menunjukkan nilai >1, yang berarti pengusahaan tanaman untuk 

beberapa kelompok tanaman di lahan gambut layak dikembangkan. Nilai R/C rasio terbesar 

terdapat pada tanaman cabai keriting dengan nilai R/C 5,4 dan nilai R/C rasio tekecil terdapat 

pada tanaman keladi R/C 1,4. Dengan pendapatan sebesar dan tingkat kelayakan yang sesuai 

perhitngan finansial masyarakat diharapkan tertarik untuk melakukan usaha tani di lahan 

gambut sebagai upaya meningkatkan perekonomian. 

Perhitungan aspek finansial ditinjau dari nilai BEP produksi dan BEP harga serta nilai 

Return on investment (ROI). 

Tabel 6. 

Perhitungan BEP dan ROI usahatani lahan gambut 

Jenis 

tanaman 

Total 

biaya 

Pendapatan 

(Rp.) 

Net 

Benefit 

BEP 

Produksi(kg) 

BEP 

Harga(Rp) 

ROI (%) 

Mentimun 7.198.600 11.672.000 4.473.400 890 4934 62,1 

Tomat 7.168.600 13.908.000 6.739.400 597 6186 94,0 

Bayam 7.157.900 10.792.000 3.634.100 895 5306 50,7 

Kangkung 7.158.100 10.792.000 3.633.900 895 5307 50,7 

Cabai 

Keriting 

7.226.800 39.652.000 

32.425.200 315 4192 448,6 

Terung 

ungu 

7.215.600 14.556.000 

7.340.400 1203 2975 101,7 

Jagung 7.225.600 18.544.000 11.318.400 904 3118 156,6 

Keladi 7.453.600 10.728.000  3.274.400 1491 2780 43,9 

Nanas 7.473.600 12.605.000 5.131.400 1495 2965 68,6 

        Sumber: data olahan, 2021 

 

Dari perhitungan diatas nilai BEP produksi pada kesemua tanaman < jumlah produksi 

yang dihasilkan, kemudian untuk BEP harga didapat bahwa BEP Harga < dari harga jual. 
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Nilai ROI terbesar ada pada tanaman cabai keriting dengan nilai ROI 448, 6%, persentase 

tersebut menunjukkan bahwa tanaman cabai keriting memperoleh 448,3 % keuntungan dari 

besarnya modal yang dikeluarkan selama panen. Selanjutnya nilai ROI terkecil terdapat pada 

tanaman keladi dengan nilai ROI 43,9% yang artinya tanaman keladi ini mendapat 

keuntungan Rp 43,9 dalam setiap Rp. 100 biaya yang diinvestasikan. 

 

SIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian tanaman pada asumsi lahan 1.400m2 gambut 

Desa Resam Lapis yang dapat ditanami kelompok tanaman palawija, holtikultura sayuran dan 

buah-buahan memiliki kelayakan ekonomi dan bisnis menguntungkan dan layak untuk 

dijalankan dari hasl perhitungan finansial didapat bahwa nilai Revenue Cost Ratio (R/C) > 1 

dan BEP produksi lebih kecil dari jumlh produksi yang dihasilkan, kemudian nilai BEP harga 

lebih kecil dari nilai harga jual dipasaran. Pendapatan terbesar pengusahan tanaman pada 

lahan gambut adalah cabe dengan nilai R/C 5,4 dan tingkat ROI sebesar 448,3%, kemudian 

disusul pada tanaman jagung dan terung ungu. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the company financial performance using EVA method. The method 

used in this study is descriptive quantitative approach. The object of this study is PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk period 2016-2020. The data used secondary data obtained from the company financial statement 

and income statement by official website of PT BNI (Persero) Tbk. The data analysis used is by finding the 

value of NOPAT, Invested Capital, WACC and Capital Charges then can be analyzed value creation based on 

EVA calculation that have been obtained. The result of the study indicate that in 2016 the EVA generated 

amount to Rp. 5.311.226,82. In 2017 EVA generated Rp. 6.529.991,96. In 2018 EVA generated 

Rp.7.227.771,61. In 2019 EVA generated is Rp. 6.367.022,24. In 2020 EVA generated is (Rp. 357.084,71) so it 

can be concluded that the company financial performance using EVA method in 2016-2019 manage to create 

economic value added and increased every year except in 2019 but still a positive value. Unfortunately in 2020 

EVA decreased to (Rp. 357.084,71) and negative value (EVA<0). It shows that the company financial statement 

PT BNI (Persero) Tbk in 2020 is not able to produce economic added to the company, mainly to shareholder 

and investor.   

Keywords : Financial performance, EVA, NOPAT, Invested Capital and WACC 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan dilakukan dengan metode 

EVA (Economic Value Added). Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian 

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Periode 2016-2020. Data yang digunakan data sekunder berupa 

Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang diperoleh dari webside resmi  PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), Tbk. Analisis data yang digunakan dengan cara menghitung nilai NOPAT, Invested 

Capital, WACC dan Capital Charges. Selanjutnya dianalisis penciptaan nilai berdasarkan perhitungan EVA 

yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 EVA yang dihasilkan sebesar Rp. 

5,311,226.82. Pada tahun 2017 EVA yang dihasilkan Rp. 6,529,991.96. Pada tahun 2018 EVA yang dihasilkan 

sebesar Rp. 7,227,771.61. Pada tahun 2019 EVA yang dihasilkan sebesar Rp. 6,367,022.24. Pada tahun 2020 

EVA yang dihasilkan sebesar (Rp. 357,084.71). Dari tahun 2016-2019 menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang 

walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan namun masih bernilai positif. Pada tahun 2020 EVA 

mengalami penurunan menjadi (Rp. 357,084.71) dan bernilai negatif (EVA<0) ini berarti  kinerja keuangan PT 
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Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di tahun 2020 belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi 

perusahaan, terutama untuk pemegang saham dan investor  

 

Keywords : Kinerja, EVA, NOPAT, Invested Capital dan WACC  

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan termasuk perbankan adalah memperoleh 

laba yang maksimal. Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan dalam memperoleh tujuan 

yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan manajemen keuangan yang dimilikinya. 

Setiap perusahaan semestinya mempunyai hasil kinerja keuangan yang baik dan efisien 

dalam memperoleh keuntungan atau laba. Kinerja keuangan sebagai representasi prestasi 

kerja yang telah dicapai perusahaan dalam kurun waktu tertentu serta tertuang dalam laporan 

keuangan.  

Penilaian terhadap kinerja keuangan sangat bermanfaat bagi para pemegang saham 

dan pihak manajemen dalam membuat suatu keputusan. David J. Umboh, dkk (2015) 

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai 

dengan beberapa analisis, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Perhitungan  rasio 

keuangan  ini  dapat  dengan  mudah  dilakukan namun kelemahan dari analisis rasio ini 

adalah tidak dapat mengukur   kinerja   keuangan   dari   sisi   nilai  perusahaan. sehingga 

tidak memperhatikan resiko yang dihadapi karena mengabaikan    adanya    biaya    modal.  

Untuk    mengatasinya hal tersebut   maka    dikembangkan  konsep  pegukuran  kinerja  

keuangan  berdasarkan  nilai   tambah   (value   Added)   yaitu   Economic Value     Added     

(EVA).     Penerapan     konsep EVA dalam suatu perusahaan akan  membuat  perusahaan  

lebih  memfokuskan perhatian  pada  penciptaan nilai perusahaan dan ini   merupakan   

keunggulan   EVA dibandingkan dengan metode yang lain. 

Akhir tahun 2019, dunia mengalami pandemic virus covid-19 yang menyebar 

keseluruh negara termasuk Indonesia. Covid-19 berdampak ke berbagai jenis sektor termasuk 

perbankan termasuk bank BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sering disebut Bank 
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BNI merupakan salah satu Bank Umum Milik Negara (BUNM). Menurut Wakil Menteri 

BUMN II Kartika Wirjoatmodjo CAR atau rasio kecukupan modal BNI saat ini tengah 

mengalami tekanan yang berada dalam posisi terendah yakni 16%. Pertumbuhan aset dan 

pinjaman BNI dalam beberapa tahun terakhir tidak mendorong pembentukan laba atau return 

earning yang memadai (www.infobanknews.com, diakses 04 Maret 2021). Sementara 

menurut  Manajemen Bank BNI lonjakan kasus positif Covid-19 gelombang kedua yang 

sedang terjadi membuat harga saham BNI turun signifikan. Secara year to date (ytd) hingga 

30 Juni 2021, harga saham BBNI sudah longsor 25%. "Tekanan jual di pasar akibat sentimen 

Covid-19 tersebut membuat saham BNI undervalued  (www.insight.kontan.co.id, 22Juli 

2021).  

Terjadinya penurunan harga saham tersebut dapat menjadi ancaman bagi kredibilitas 

kinerja perusahaan, hal ini tentunya dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 

berinvestasi. Penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan metode EVA dapat 

membantu para investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan memperhatikan hal 

tersebut penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul  “Analisis Kinerja Keuangan 

Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added  Pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk” 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Sementara pengambilan sampel adalah Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2020. 

 

Metode Analisis Data 
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Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Pemilihan pendekatan metode ini 

disebabkan penelititian hanya menggambarkan kondisi keuangan perusahaan melalui 

perhitungan kuantitatif dengan menggunakan konsep EVA.  

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel dan defenisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. NOPAT (Net Operating Profit After Tax) NOPAT yaitu laba yang didapat dari operasi 

perusahaan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan,  

2. IC (Invested Capital) adalah jumlah seluruh keuangan perusahaan terlepas dari 

kewajiban jangka pendek, passiva yang tidak menanggung bunga seperti hutang, upah 

yang akan jatuh tempo, dan pajak yang akan jatuh tempo. Modal yang diinvestasikan 

(invested capital) merupakan jumlah modal yang digunakan perusahaan untuk 

melakukan investasi, yang mana sumber dana investasi berasal dari hutang jangka 

panjang dan ekuitas.  

3. WACC (Weighted Average Cost Of Capital)  atau biaya modal rata-rata tertimbang sama 

dengan jumlah biaya dari setiap komponen modal utang jangka pendek, utang jangka 

panjang dan ekuitas pemegang saham ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam 

struktur modal perusahaan pada nilai pasar.  

4. EVA (Economic Value Added) adalah keuntungan operasional setelah pajak dan 

dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan 

memperhatikan secara adil harapan para pemegang saham dan kreditur. 

 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data, menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode perhitungan 

EVA (Farah:2017) : 

1. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)  

NOPAT adalah Laba (Rugi) Usaha dikurang Pajak Perusahaan.  
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2. Analisis Modal yang diinvestasikan (Invested Capital)  

Invested Capital adalah Total Hutang dan Modal - Hutang jangka pendek 

3. WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke)  

Keterangan:  

Wd = Proporsi Modal Hutang dalam Struktur Modal  

We = Proporsi Modal Struktur Modal  

Kd = Cost of Debt (setelah pajak)  

Ke = Cost Of Equity 

4. Biaya Modal (Capital Charges)  

Rumus Biaya Modal = Invested Capital x WACC  

5. EVA (Economic Value Added)  

EVA = NOPAT – Biaya Modal 

Muslichah (2021:291) menyatakan kriteria kinerja entitas dengan menggunakan Metode 

EVA adalah (1) EVA positif menunjukkan laba operasi > biaya modal, berarti entitas 

berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. (2) 

EVA negatif  menunjukkan laba operasi < biaya modal, berarti entitas tidak berhasil 

menciptakan nilai tambah bahkan menurunkan nilai asetnya. (3) EVA= nol menunjukkan 

Laba operasi periode tersebut telah habis untuk menutup biaya modal. Entitas tidak 

berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil penyajian perhitungan EVA PT BNI (Persero) Tbk Periode 2016-2020 

Tabel 1 

Hasil Analisi PT BNI (Persero) Tbk 

Periode 2016-2020 

(dalam jutaan rupiah) 

 

Tahun NOPAT 
  

WACC 
Invested 

Capital 

Capital 

Charges 
EVA 
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2016 11,410,196    0.0423 144,229,133  6,098,969.18  5,311,226.82  

2017 13,770,592    0.0429 168,600,202  7,240,600.04  6,529,991.96  

2018 15,091,763    0.0426 184,660,309  7,863,991.39  7,227,771.61  

2019 15,508,583    0.0444 205,799,976  9,141,560.76  6,367,022.24  

2020 3,321,442    0.0196 187,299,700  3,678,526.71  (357,084.71) 

 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa Economic Value Added (EVA) yang dihasilkan Bank BNI 

(Persero) Tbk mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir.   berbeda pada tahun 2015-2017. 

EVA Bank BNI mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir ditahun 2016-2018, sedangkan 

ditahun 2019 EVA mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2018 namun masih 

dalam nilai positif (EVA>0). Ini dikarenakan nilai NOPAT dari tahun 2016-2019 mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Nilai EVA yang positif dikarenakan hasil laba bersih setelah pajak 

(NOPAT) lebih tinggi daripada Capital Charges. Nilai EVA positif (EVA>0) menunjukkan 

bahwa perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah ekonomis dan berhasil 

menghasilkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien.  

Tahun 2020 nilai EVA mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana 

nilai EVA yang dihasilkan bernilai negatif atau berada dibawah 0 (EVA<0). Nilai EVA yang 

negative dikarenakan hasil NOPAT mengalami penurunan yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya sehingga menyebabkan Capital charges lebih 

tinggi dibandingkan dengan NOPAT. Hal ini menggambarkan perusahaan pada tahun 2020 

tidak berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi penyandang dana.  
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Abstract 

 

This study aims to determine the income planning there is an expected level of profit by using Break Even Point 

(BEP) analysis. This analysis is one of the short-term profit planning which can help company management in 

knowing how big the company's income level is, so that the company does not experience profit or loss (break 

even). The type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach, the data 

sources used are primary and secondary data with data collection techniques, namely direct interviews with 

sources, namely the company's finance department and using financial data documents of PT Indrillco Bakti 

Duri. The results showed that after separating fixed and variable costs, the BEP mix was calculated for the three 

company work over service projects with the result that the unit BEP in project 1 was 1,380.46 service hours, 

for project 2 1,365.61 service hours, and for project 3 as many as 1,395.31 hours of service. Meanwhile, the 

rupiah BEP for project 1 is Rp. 2,690,759,325.44, for project 2 it is Rp. 3,228,941,479.76, and for project 3 it is 

Rp. 2,635,966,977.12. 

Keywords: Cost, Revenue, Profit, Break Even Point Analysis, Profit Planning. 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pendapatan ada tingkat laba yang diharapkan dengan 

menggunakan analisis Break Even Point (BEP). Analisis ini merupakan salah satu perencanaan laba jangka 

pendek dimana dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan 

perusahaan, sehingga perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi (impas). Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung dengan 

narasumber yaitu bagian keuangan perusahaan serta menggunakan dokumen data keuangan PT Indrillco Bakti 

Duri. Hasil penelitian diketahui bahwa setelah dilakukan pemisahan biaya tetap dan variabel, lalu dilakukan 

perhitungan BEP mix untuk ketiga proyek jasa work over service perusahaan dengan hasil yaitu BEP unit pada 

proyek 1 sebanyak 1.380,46 jam jasa, untuk proyek 2 sebanyak 1.365,61 jam jasa, dan untuk proyek 3 sebanyak 

1.395,31 jam jasa. Sementara untuk BEP rupiah pada proyek 1 sebesar Rp 2.690.759.325,44, untuk proyek 2 

sebesar Rp 3.228.941.479,76, dan untuk proyek 3 sebesar Rp 2.635.966.977,12. 

Kata kunci: Biaya, Pendapatan, Laba, Analisis Break Even Point, Perencanaan Laba. 
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PENDAHULUAN 

Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan. Perencanaan laba memerlukan alat bantu 

berupa analisis biaya, pendapatan (volume), dan laba. Salah satu teknik analisis tersebut 

adalah analisis Break Even Point. Titik impas (Break Even Point = BEP) adalah total dimana 

total pendapatan sama dengan total biaya atau titik dimana laba sama dengan nol atau Break 

Even (Lestari, 2017). Jadi, titik impas atau Break Even Point (BEP) adalah suatu kondisi 

dimana perusahaan dalam usahanya tidak mendapatkan untung maupun tidak menderita 

kerugian.  

Perusahaan Indrillco Bakti merupakan perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan 

ini didirikan pada tahun 1985. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang ada di 

Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Duri – Dumai km. 7 Kulim - Duri, Kecamatan 

Mandau, Kabupaten Bengkalis. Perusahaan ini beroperasi di bidang pengeboran minyak dan 

gas bumi dan juga perawatan rig. Dalam kerjasama untuk pengerjaan proyek, PT Indrillco 

Bakti bekerjasama dengan PT Pertamina Persero Indonesia. Di era modernisasi ini, banyak 

perusahaan-perusahaan yang berdiri khususnya perusahaan di bidang pengeboran minyak dan 

gas bumi yang menimbulkan persaingan usaha yang ketat. Hal ini juga yang membuat 

Perusahaan Indrillco Bakti sempat beberapa kali mengalami penurunan laba. 

Penurunan laba yang diperoleh PT Indrillco Bakti Duri terjadi karena perusahaan belum 

melakukan perencanaan manajemen secara optimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai analisis titik impas dengan judul 

“Perencanaan Laba dengan Menggunakan Analisis BEP (Studi Kasus pada PT 

Indrillco Bakti Duri)”. 

Adapun dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana perhitungan dan analisa Break Even Point dalam merencanakan laba pada 

proyek kerjasama work over service PT Indrillco Bakti Duri tahun 2020? 

Untuk penelitian ini sendiri juga memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui perhitungan dan analisa Break Even Point dalam merencanakan 

laba pada proyek kerjasama work over service PT Indrillco Bakti Duri tahun 2020. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana 

jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa 

laporan keuangan PT Indrillco Bakti Duri. Untuk teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Mengumpulkan data–data yang diperlukan dalam analisis BEP. 

2. Memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. 

3. Melakukan perhitungan dan analisis BEP. 

4. Menarik kesimpulan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk tahun 2020 perusahaan memperoleh pendapatan terbesar dengan persentase 

sebesar 99% dari proyek kerjasama dibidang jasa work over service dengan 3 lokasi 

pengerjaan yaitu proyek 1 Batang Field – Work Over Service PHE (RIG IDB 03), proyek 2 

Zamrud Field - Work over service BOB (RIG IDB 07), dan proyek 3 Rantau Field – 

Pertamina EP Work Over Service (RIG IDB 08). Menurut (Rinaldo, 2016) Work over service 

sendiri merupakan jasa kerja ulang atas sebuah sumur minyak atau gas bumi yang telah ada. 

Total pendapatan yang dihasilkan dalam rupiah sebesar Rp 39.625.404.592,09, dan dalam 

unit jam sebesar 19.152,19 jam jasa.  

Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama tahun 2020 yaitu sebesar total Rp 

29.390.032.512,70 dan diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu biaya tetap dengan total sebesar 

Rp 2.779.293.411,09 dan biaya variabel dengan total sebesar Rp 26.610.739.101,61. 

Selanjutnya yaitu menghitung harga rata-rata per unit jam jasa tiap proyek, dibawah ini 

merupakan hasil perhitungan harga rata-rata per unit jam jasa tiap proyek pada PT Indrillco 

Bakti Duri : 

Tabel 1 

Perhitungan Harga Rata-rata per Unit tiap Proyek untuk Tahun 2020 pada PT 

Indrillco Bakti Duri 
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Jenis 

Proyek 

Total Pendapatan 

(Rp) 

Total Pendapatan 

(Unit) 

Harga Rata-

rata (Rp) 

a b c d = b : c 

Proyek 

1 12,443,661,475.00 6,384.06 1,949,176.77 

Proyek 

2 14,932,533,845.33 6,315.40 2,364,463.67 

Proyek 

3 12,190,260,271.76 6,452.73 1,889,163.23 

 

Setelah menghitung harga rata-rata, langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya variabel 

per unit jam jasa tiap proyek. Dibawah ini merupakan perhitungan biaya variabel per unit jam 

jasa tiap proyek pada PT Indrillco Bakti Duri : 

Tabel 2  

Perhitungan Biaya Variabel per Unit tiap Proyek untuk Tahun 2020 pada PT Indrillco 

Bakti Duri 

 

 

Setelah mengetahui harga rata-rata dan biaya variabel per unit, maka langkah selanjutnya 

yaitu perhitungan Weighted Average Contribution Margin (WACM) atau Package Unit 

Contribution Margin (CM Paket), sebelum menghitung CM Paket, terlebih dahulu 

Jenis 

Proyek 

Total Biaya Variabel 

per Proyek (Rp) 

Total Pendapatan 

(Unit) 

Biaya 

Variabel per 

Unit (Rp) 

a b c d = b : c 

Proyek 

1 8,461,714,583.63 6,384.06 1,325,444.09 

Proyek 

2 9,741,481,351.98 6,315.40 1,542,496.33 

Proyek 

3 8,510,173,242.00 6,452.73 1,318,848.49 
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menghitung CM per unit jam jasa dengan perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 3  

Perhitungan CM per Unit tiap Proyek untuk Tahun 2020 pada PT Indrillco Bakti Duri 

 

 

Setelah menghitung CM per unit jam jasa, maka dilakukan perhitungan Margin 

Contribution dengan perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4  

Perhitungan Margin Contribution untuk Tahun 2020 pada PT Indrillco Bakti Duri 

Proye

k 

Unit 

Pendapata

n (Jam) 

Harga jual 

/ unit (Rp) 

Biaya 

variabel / 

unit (Rp) 

CM / unit 

(Rp) 

sales 

mix 

CM paket 

(Rp) 

a b c d e = c – d f g = e x f 

Proyek 

1 

                      

6,384.06  

         

1,949,177.0

2  

               

1,325,444.2

5  

      

623,732.76  

1.01087

2 

      

630,513.81  

Proyek 

2 

                      

6,315.40  

         

2,364,463.6

7  

               

1,542,496.3

3  

      

821,967.33  1 

      

821,967.33  

Proyek 

3 

                      

6,452.73  

         

1,889,164.6

3  

               

1,318,848.4

9  

      

570,316.13  

1.02174

5 

      

582,717.81  

Total 
                    

         

6,202,805.3

               

4,186,789.0

    

2,016,016.2
       3.03  

    

2,035,198.9

Jenis 

Proyek 

Harga rata - rata per 

Unit (Rp) 

Biaya Variabel per 

Unit (Rp) 

CM per Unit 

(Rp) 

a b c d = b – c 

Proyek 

1 1,949,176.77 1,325,444.09 623,732.69 

Proyek 

2 2,364,463.67 1,542,496.33 821,967.33 

Proyek 

3 1,889,163.23 1,318,848.49 570,314.74 
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19,152.19  1  8  3  4  

 

Setelah didapat hasil dari CM Paket, maka dilakukan perhitungan BEP Unit dan Rupiah 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 5  

Perhitungan BEP Unit tiap Proyek untuk tahun 2020 pada PT Indrillco Bakti Duri 

Jenis 

Proyek 
BEP Unit (Paket) Sales Mix BEP (Unit) 

a b c d = b : c 

Proyek 

1 1,365.61 1.01 1,380.46 

Proyek 

2 1,365.61 1.00 1,365.61 

Proyek 

3 1,365.61 1.02 1,395.31 

 

Tabel 6  

Perhitungan BEP Rupiah (Rp) tiap Proyek untuk Tahun 2020 pada PT Indrillco Bakti 

Duri 

Jenis 

Proyek 
BEP Unit (Unit) Harga Rata-rata (Rp) 

BEP Rupiah 

(Rp) 

a b c d = b : c 

Proyek 

1 1,380.46 1,949,176.77 2,690,754,550.04 

Proyek 
1,365.61 2,364,463.67 3,228,935,228.89 
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2 

Proyek 

3 1,395.31 1,889,163.23 2,635,959,263.43 

 

Setelah didapat hasil dari perhitungan BEP, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan 

perbandingan antara pendapatan unit dan rupiah (Rp) yang dihasilkan perusahaan dengan 

BEP unit dan rupiah (Rp) yang telah dihitung dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah 

perusahaan dalam pendapatannya di tahun 2020 dalam keadaan impas atau tidak. Dibawah 

ini merupakan perbandingan pendapatan dan BEP baik unit maupun rupiah (Rp) untuk tahun 

2020 pada PT Indrillco Bakti Duri : 

Tabel 7 

Perbandingan Pendapatan (Unit) dan BEP (Unit) pada PT Indrillco Bakti Duri tahun 

2020 

Jenis Proyek Pendapatan (Unit) BEP (Unit) Selisih 

Proyek 1 

                      

6,384.06  

               

1,380.46  

                     

5,003.60  

Proyek 2 

                      

6,315.40  

               

1,365.61  

                     

4,949.79  

Proyek 3 

                      

6,452.73  

               

1,395.31  

                     

5,057.42  

Total 

                    

19,152.19  

               

4,141.38  

                    

15,010.81  

  

Tabel 8 

Perbandingan Pendapatan (Rp) dan BEP (Rp) pada PT Indrillco Bakti Duri tahun 2020 

Jenis Proyek Pendapatan (Rp) BEP (Rp) Selisih 

Proyek 1 

        

12,443,661,475.00  

   

2,690,759,325.44  

         

9,752,902,149.56  

Proyek 2 

        

14,932,533,845.33  

   

3,228,941,479.76  

        

11,703,592,365.57  

Proyek 3 
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12,190,269,271.76  2,635,966,977.12  9,554,302,294.63  

Total 

        

39,566,464,592.09  

   

8,555,667,782.32  

        

31,010,796,809.76  

 

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa untuk pendapatan baik unit maupun rupiah (Rp) 

yang dihasilkan perusahaan untuk tahun 2020 telah berada diatas BEP atau dengan kata lain 

berada diatas titik impas.  

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan, yaitu : 

1. Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, untuk BEP unit proyek 1 

sebanyak 1.380,46 jam, proyek 2 sebanyak 1.365,61 jam, dan proyek 3 sebanyak 

1.395,31 jam, untuk BEP rupiah (Rp) pada proyek 1 sebesar Rp 2.690.754.550,04, 

proyek 2 sebesar Rp 3.228.935.228,89, dan proyek 3 sebesar Rp 2.635.959.263,43. 

2. Untuk tahun 2020 perusahaan menghasilkan pendapatan baik unit maupun rupiah 

(Rp) yang berada diatas BEP atau dengan kata lain berada diatas titik impas. 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Dikarenakan perusahaan juga berada pada skala besar, maka perusahaan harus dapat 

menargetkan laba dengan baik, maka dari itu perlu adanya pengimplementasian 

analisis Break Even Point (BEP) ini agar perusahaan dapat meningkatkan pendapatan 

dan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan. 

2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 
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MANAJERIALTERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS 

DAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, (2) Pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, (3) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating, (4) Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating, (5) Pengaruh CSR tehadap nilai perusahaan dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderating, (6) Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kausal – komparatif. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan 

tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 17 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) CSR berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, (4) Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak 

dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, (5) Ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderating memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, (6) Ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderating memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.  

Kata Kunci : CSR, Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 
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PENDAHULUAN 

Dalam perkembangannya, perusahaan selalu berusaha untuk mempertahankan 

keunggulan bisnisnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan 

tersebut, para pemegang saham pun tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya. Salah satu 

indikator untuk menilai nilai perusahaan memiliki prospek baik atau tidak di masa 

mendatang, adalah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba 

perusahaan selain merupakan indikator sutau perusahaan memenuhi kewajiban bagi para 

penyandang dananya, juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan (Rahayu, 

2010). Dikarenakan tuntutan persaingan dunia usaha tersebut, maka, perusahaan semakin luas 

pula dalam memanfaatkan sumber - sumber alam dan masyarakat sosial. Pemanfaatan sumber 

– sumber tersebut bertujuan untuk tetap menjaga eksistensi perusahaan serta meningkatkan 

keunggulan daya saing dalam bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang 

sejenis khususnya. Usaha dalam meningkatkan nilai perusahaan terkadang dengan 

pemanfaatan sumber daya yang ada tidak dibarengi dengan menjaga keberlangsungan sumber 

– sumber yang ada. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rika dan Islahudin (2008) yang meneliti 

tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan prosentase 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah ditambahnya kepemilikan manajerial sebagai variabel 

independen selain pengungkapan corporate social responsibility. Selain itu variabel 

moderating yang digunakan yakni ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sampel dalam 

penelitian ini mengambil objek Perusahaan Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih karena kegiatan bisnisnya yang bersentuhan 

langung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mana berdampak langsung pada 

lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah, salah satunya adalah bahan tambang. Tidak dapat dipungkiri lagi, industri 

pertambangan di Indonesia tetap menjadi primadona utama bagi para investor untuk 

berinvestasi di dalamnya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, memenuhi kebutuhan energi, 

menghasilkan devisa bagi pembangunan, menyediakan lapangan kerja dan menciptakan 

kesempatan – kesempatan berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Itulah mengapa 

pertambangan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.  

Dominasi PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara pada sektor 

tambang sangat disayangkan oleh LSM Jerman bernama Watch Indonesia dikarenakan 

perusahaan tersebut belum menaikkan kemakmuran masyarakat lokal. Papua adalah provinsi 

yang memiliki status otonomi khusus maka terdapat peraturan yang menyatakan bahwa 80% 

dari penghasilan nasional yang diterima oleh Freeport seharusnya kembali ke Papua. Selain 
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itu, kasus lain yang pernah terjadi di Indonesia adalah pertambangan emas yang dilakukan 

oleh Newmont Minahasa Raya pada periode 1996 – 2004 lalu yang mengakibatkan 

lingkungan tercemar limbah dan ekosistem Teluk Bayur rusak serta penyakit kulit 

masyarakat merajalela. Selain permasalahan di atas terdapat kasus lain yang masih berlanjut 

dan sampai sekarang belum menemukan titik temu penyelesaian yakni semburan lumpur 

panas pada proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kerugian 

yang ditimbulkan akibat semburan lumpur tersebut diantaranya kerugian ekonomi, industri 

dan infrastruktur. Kerugian ekonomi masyarakat antara lain hilangnya asel (lahan pertanian 

dan rumah) yang terendam lumpur dan hilangnya potensi pendapatan akibat kehilangan 

pekerjaan. Kerugian industri adalah hilangnya aset pabrik yang terendam lumpur dan 

hilangnya potensi pendapatan pabrik. Kerugian infrastruktur meliputi rusaknya jalan tol, jalan 

raya, jaringan listrik Jawa – Bali, rel kereta apai, jaringan telepon, PDAM, jaringan irigasi, 

serta sarana publik lainnya, mulai dari sekolah hingga kantor desa (http://antara.co.id). 

Kurangnya perhatian perusahaan pertambangan mengenai pentingnya CSR dan pelaporannya 

ditunjukkan dengan data pada kurun waktu 2015 hingga 2020 terdapat 30 perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

Dari 30 perusahaan tersebut, sebanyak 23 perusahaan belum menyusun Sustainbility Report 

(SR). Perusahaan dengan aset yang makin lama makin besar memiliki tanggung jawab tidak 

hanya terhadap para pemegang sahamnya namun juga dengan stakeholder yang lain, seperti 

masyarakat sekitar dan pemerintah. Oleh sebab itu demi menjaga hubungan baik dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan akan lebih memperhatikan dampak usahanya 

terhadap sosial dan lingkungan. Selain itu perusahaan besar cenderung menraik perhatian dan 

sorotan dari publik sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan struktur 

corporate governance yang baik agar pendanaan dari pihak eksternal tetap stabil. Sehubungan 

dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)”. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

a. Bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia?  

b. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan 

di Bursa Efek Indonesia ?  
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c. Bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia ?  

d. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia ?  

e. Bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia? 

f. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan 

dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia? 

. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian Teori  

1. Nilai Perusahaan 

    a. Pengertian Nilai Perusahaan 

    Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya 

para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para 

profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahudin, 

2008) 

 Suatu perusahaan dikatakan memiliki nilai yang baik apabila kinerja 

perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahmnya. Jika 

nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan 

utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

pemilik atau para pemegang saham (Gapensi, 1996 dalam Wahidwati, 2002). 

 

2.  Corporate Social Responsibility  

     a. Pengertian Corporate Social Responsibility 

 Menurut lingkar studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya sungguh – sungguh dari 

entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak 

positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, 

sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Nurdizal, 2011 : 15). Pengertian CSR berdasarkan ISO 26000 menyatakan bahwa 

CSR adalah Responsibility of an organization or the impacts of its decisions and 

activities on society and the environment, through transparent and ethnical 

behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of 
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society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with 

applicable law and consistent with international norms of behavior; and is 

integrated throughout the organizations and practiced in its relationships (Nudrizal, 

2011 : 17). 

 Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perlu memiliki prioritas dan 

strategi. Eksistensi perusahaan dan pencapaian laba jangka panjang merupakan 

prioritas perusahaan. Perusahaan dalam mencapai prioritas tersebut memerlukan 

strategi. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi 

apabila keberadaan perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder. 

Dukungan stakeholder akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial, 

ekonomi, dan lingkungan bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat 

memberikan dampak positif yang besar bagi stakeholeder (Nudrizal, 2011 : 15 – 

16). 

 

b.  Aspek Tiga Dimensi CSR 

 Menurut Mohammed Belal Uddin (2008), tujuan dari CSR adalah untuk 

menjadikan aktivias bisnis perusahaan dan budaya perusahaan berkelanjutan dalam 

tiga aspek yakni : 

1) Aspek ekonomi  

 Aspek ekonomi dari CSR meliputi pemahaman mengenai dampak – dampak 

ekonomi dari kegiatan bisnis perusahaan. 

2) Aspek sosial  

 Dewasa ini telah banyak perusahaan yang meningkatkan perhatiannya secara 

aktif terhadap aspek sosial. Memberikan perhatian terhadap aspek sosial berarti 

bertanggung jawab terhadap dampak sosial akibat dari kegiatan operasi 

perusahaan secara langsung mau pun tidak langsung. 

3) Aspek lingkungan dan ekologi  

 Terdapat berbagai macam dampak yang terjadi pada lingkungan akibat dari 

aktivitas operasional perusahaan. Pada umumnya, dampak yang terjadi terhadap 

lingkungan cenderung dampak yang negatif seperti eksploitasi sumber daya 

alam yang terlalu berlebihan atas sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, polusi, degenarasi biodeversitas, perubahan iklim, rusaknya 

kawasan perhutanan, dsb. 

   c. Sustainbility Reporting 
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 Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai 

ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 

2004 dalam Anggraini, 2006). 

3. Kepemilikan Manajerial 

 Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan 

tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan 

cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk 

memperoleh bonus setinggi mungkin (Warsono et al., 2009 : 10 – 11). Eisenhardt, 

1989 dalam Muh. Arief Ujiyantho et al, 2007 menyatakan bahwa teori agensi 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut 

manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic. 

        4. Profitabilitas  

 a. Pengertian Profitabilitas 

  Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang 

dimilliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik 

investor untuk menanamkan dananya guna ekspansi bisnis, sedangkan tingkat 

profitabilitas yang rendah akan menyebabkan investor menarik dananya. Bagi 

perusahaan sendiri, profitabilitas digunakan sebagai alat evaluasi atas efektifitas 

pengelolaan kegiatan operasional perusahaan.  

 c.  Jenis – jenis Profitabilitas 

  Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008:199) dalam Yoppy (2012) jenis – 

jenis rasio profitabilitas yang digunakan adalah :  

1) Profit margin (profit margin on sales)  

2) Return on Assets (ROA)  

3) Return on equity (ROE)  
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4) Laba per lembar saham 

        5. Ukuran Perusahaan 

    a. Pengeertian Ukuran Perusahaan  

 Klasifikasi usaha menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah :  

1) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang – Undang ini.  

2) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.  

3) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menegah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Penelitian Sebelumnya  

Penelitian sebelumnya yakni Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental 

Disclosure dan Economic Performance. (Ignatius Bondan Suratno, Darsono, Siti Mutmainah, 

2006)  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:  

a) environmental performance berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

environmental disclosure 

b) environmental performance berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

economic performance.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menguji bagaimana 

pengaruh environmental disclosure yang ditunjukkan dalam sustainability report 

terhadap economic performance yang dicerminkan oleh nilai perusahaan dengan 

menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada 

perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2020. 
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METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 
  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kausal – komparatif. Penelitian 

kausal komparatif merupakan kegiatan penelitian yang berusaha mencari informasi tentang mengapa 

terjadi hubungan sebab akibat dan peneliti berusaha melacak kembali hubungan tersebut. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari 

pojok BEI atau www.idx.com. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

tahunan perusahaan untuk periode 2019 – 2020 pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 

Subjek Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2020. Analisis data akan dilaksanakan pada 

bulan Desember 2020 - April 2021. 

 

Rancangan Penelitian 

1. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

            Mengutip dari hasil penelitian Ni Wayan Rustiarini (2008) menunjukkan 

bahwa CSR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

dapat menggunakan informasi tanggung jawab social sebagai keunggulan kompetitif 

perusahaan (Ni Wayan Rustiarini, 2008). Perusahaan dengan environmental 

performance yang baik akan direspon postif oleh investor melalui peningkatan harga 

saham. Begitu pula sebaliknya, perusahaan dengan environmenalt performance yang 

buruk, menimbulkan keraguan bagi investor sehingga direspon dengan negative 

melalui penurunan harga saham. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ignatius Bondan suratno, Darsono, Siti Mutmainah (2006) yang menunjukkan bahwa 

environmental performance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

economic performance. 

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan  

           Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi akibat dari 

perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen untuk memaksimalkan 

kepentingannya masing – masing. Perbedaan kepentingan ini dapat memicu manajer 

untuk berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan pemegang saham. 

Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut 

sehingga dapat mensejajarkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang 

saham. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan melakukan tindakan yang 
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meningkatkan nilai perusahaan, karena apabila nilai perusahaan meningkat maka 

kesejahteraannya sebagai pemegang saham juga turut meningkat. Menurut Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Sri Sofyanongsih dan Pancawati, 2011 menyatakan bahwa 

semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin kuat 

kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga 

mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.  

3. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderating 

           Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menciptakan laba dalam suatu perioda tertentu. Kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba akan dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, 

apabila tingkat profitibalitas perusahaan tersebut rendah akan menyebabkan 

investor enggan berinvestasi lebih pada perusahaan tersebut. Profitabilitas 

juga penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan 

tersebut memiliki prospek yang baik di masa depan atau tidak. Pengungkapan 

sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja lingkungan, sosial dan 

ekonomi. Semakin baik kinerja perusahaan dalam 3 aspek tersebut maka nilai 

perusahaan pun akan meningkat. Peningkatan nilai perusahaan ini 

dikarenakan investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang 

ramah lingkungan. Perlu diketahui, isu mengenai lingkungan sudah menjadi 

perhatian bagi konsumen.  

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 

sebagai variabel moderating  

                  Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimilliki. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik investor untuk 

menanamkan dananya guna ekspansi bisnis, sedangkan tingkat profitabilitas yang 

rendah akan menyebabkan investor menarik dananya. Bagi perusahaan sendiri, 

profitabilitas digunakan sebagai alat evaluasi atas efektifitas pengelolaan kegiatan 

operasional perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

adalah salah satu indikator dalam menilai nilai perusahaan. Laba perusahaan selain 

merupakan indikator suatu perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang 

dananya, juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan (Rahayu, 2010). 

Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan, ketika 

profitabilitas tinggi akan mempengaruhi besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi laba maka nilai perusahaan akan 

naik, sehingga manajer yang memiliki kepemilikan saham akan berupaya 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya untuk meningkatkan nilai 
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perusahaan. Naiknya nilai perusahaan pada akhirnya juga akan meningkatkan 

kesejahteraannya sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini profitabilitas yang 

berkedudukan sebagai variabel moderating diduga akan memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

5. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating  

          Menurut Jensen dan Meckling (1976); Watts dan Zimmerman (1978) dalam 

Sandra Aulia (2011) menyatakan perusahaan yang lebih besar biasanya lebih 

mengungkapkan untuk menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan 

pertanggung jawaban sosial, peraturan yang lebih besarm ancaman nasionalisme atau 

pemisahan entitas atau industry. Perusahaan dengan skala usaha yang besar cenderung 

akan mengungkapkan informasi kinerja perusahaan tidak terbatas pada laporan 

keuangan akan tetapi juga mengungkapkan laporan sosialnya untuk menghindari biaya 

yang akan timbul apabila tidak dilaporkannya atau tidak dilakukannya kegiatan 

pertangung jawaban sosial. Menurut Siregar dan Utama dalam Nofandrilla (2008) 

dalam Indah mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, informasi yang 

tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi 

saham semakin banyak. Sembiring (2005) dan Nofandrilla(2008) dalam Indah juga 

mengemukakan terdapat pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi hal tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Anggraini (2006) yang menyatakan 

bahwa ukuran  perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

6. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderating 

          Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur pendanaan perusahaan. 

Hal tersebut didasarkan pada semakin besar ukuran kebutuhan akan dana juga 

semakin besar. Pendanaan eksternal adalah salah satu pendanaan yang 

tersedia. Pendanaan eksternal dapat diperoleh melalui penerbitan saham, 

penerbitan obligasi dan hutang sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pendanaan tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas 

implementasi corporate governance dalam menjalankan perusahaan. Durnev 

dan Kim (2003) dalam Deni Darmawati (2006) menemukan bahwa 

perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi, kebutuhan 

pendanaan hak – hak terhadap aliran kas perusahaan menerapkan praktik CG 

yang berkualitas tinggi. Perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan 

sorotan dari publik sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk 

menerapkan struktur CG yang lebih baik. CG merupakan suatu mekanisme 

pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya 
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penerapan CG diharapkan bisa berfungsi sebagai alat memberi keyakinan 

kepad investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka 

investasikan. CG berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer 

akan memberikan keuntunga bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan 

mencuri / menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek 

yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan 

oleh investor (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Herawaty, 2008). 

Kepemilikan manajemen merupakan salah satu dari elemen CG. Dengan 

adanya kepemilikan manajemen maka tidak ada tindakan manajer yang 

merugikan para pemegang saham. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan 

berkedudukan sebagai variabel moderating diduga akan memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Hasil Penelitian  

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui pengaruh CSR dan kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2020. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan metode pengambilan tersebut diperoleh 17 perusahaan pertambangan 

selama 2 tahun penelitian yakni 2019 – 2020. 

Tabel 1. Perhitungan Sampel Perusahaan 

 

        

Sumber : Data diolah (2021) 

 

B. Uji Hipotesis 

1. AnalisisRegresi 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan seckor pertambangan yang tercatat pada 

Bursa Efek Indonesia. 

34 

Laporan tahunan perusahaan yang tidak mencantumkan 

informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada 

periode 2019 – 2020. 

(9) 

Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian 

selama periode 2019 – 2020 

(8) 

Jumlah sampel perusahaan 17 

http://www.idx.co.id/
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data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas. Dengan demikian data yang tersedia telah memenuhi syarat 

untuk menggunakan model regresi sederhana dan berganda. 

A. Hasil Uji Hipotesis Pertama 

H1 : CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia. 

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Nama 

Variabel 

Konstanta Beta t-hitung Sig. 

CSR -0,823 2,247 -0,514 0,611 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021) 

Berdasarkan pengujian tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi 

variabel CSR sebesar -0,823, yaitu jika CSR mengalami kenaikan nilai sebesar 1 

poin, maka Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar -0,823. Koefisien 

bernilai negatif artinya CSR berpengaruh negatif terhadap Tobin’s Q, semakin 

naik nilai CSR, maka akan menurunkan nilai Tobin’s Q. 

1) Uji Koefisien Determinasi Sederhana ( r2 ) 

Tabel 3. Hasil R Square Hipotesis Pertama 

Model R R Square 

1 0,091 0,008 

        Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021) 

Berdasarkan analisis dapat diperoleh nilai r2 = 0,008. Hal ini dapat 

diartikan bahwa CSR dapat mempengaruhi Tobin’s Q sebesar 0,8%, sedangkan 

99,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luarmodel. 

2) Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 4. Hasil Uji t Hipotesis Pertama 

Model T 

CSR -0,514 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

     Berdasarkan analisis tabel di atas diperoleh t hitung sebesar -0,514. 

Dengan tabel distribusi t dicari pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 

(df) sebesar 31 (34-2-1) diperoleh untuk t tabel sebesar 1,696. Oleh karena t 

hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya CSR berpengaruh nehatif tidak 

signifikan terhadap Tobin’s Q. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CSR 
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berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tobin’s Q pada 

perusahaanpertambanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 

2020. Hipotesis pertama yang berbunyi CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan, ditolak. 

B. Hasil Uji Hipotesis Kedua 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Nama 

Variabel 

Konstanta Beta t-hitung Sig. 

KM 1,904 2,020 1,158 0,256 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

            Berdasarkan pengujian tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 2,020, yaitu jika kepemilikan 

manajerial mengalami kenaikan nilai sebesar 1 poin, maka Tobin’s Q akan 

mengalami kenaiakan sebesar 2,020. Koefisien bernilai positif artinya 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q, semakin naik 

nilai kepemilikan manajerial maka akan menaikkan nilai Tobin’sQ. 

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( r2) 

Tabel 6. Hasil R Square Hipotesis Kedua 

Model R R Square 

1 0,200 0,040 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Dari hasil analisis diketahui nilai r2 = 0,040. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi Tobin’s Q sebesar 4%, sedangkan 

96% dipengaruhi oleh variabel lain di luarmodel. 

3) Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 7. Hasil Uji t Hipotesis Kedua 

Model T 

KM 1,158 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

            Berdasarkan analisis diketahui nilai t = 1,158. Dengan tabel distribusi t 

dicari pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (34-2-1) 

diperoleh untuk t tabel sebesar 1,696. Oleh karena t hitung < t tabel maka Ho 
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diterima, artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tobin’s Q. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tobin’s Q pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 –2020. 

Hipotesiskedua yang berbunyi kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan,ditolak. 

C. Hasil Uji HipotesisKetiga 

H3 : CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia. 

1) Persamaan Regresi Berganda Linier 

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Nama 

Variabel 

Konstanta Beta t-hitung Sig. 

CSR 0,475 0,052 0,231 0,819 

ROA  0,716 2,918 0,007 

CSR.ROA  -0,067 -0,236 0,815 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pengujian tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi 

variabel CSR.ROA sebesar -0,067, yaitu jika variabel moderasi mengalami 

kenaikan nilai sebesar 1 poin, maka Tobin’s Q akan mengalami penurunan 

sebesar -0,067. Koefisien bernilai negatif artinya profitabilitas tidak 

mempengaruhi hubungan antara CSR dengan Tobin’s Q. 

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( r2) 

Tabel 9. Hasil R Square Hipotesis Ketiga 

 

Model R R Square 

1 0,667 0,445 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan nilai R Square pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel CSR, 

ROA, dan moderasi (interaksi antara CSR dengan ROA) terhadap Tobin’s Q 

yaitu sebesar 44,5 %. Sisanya 55,5% dipengaruhi oleh sebab – sebab lain di 

luar model. 

3)  Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 10. Hasil Uji t Hipotesis Ketiga 

Model T 
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Moderasi -2,36 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan analisis diketahui nilai t = -2,36. Dengan tabel distribusi t 

dicari pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (34-2-

1) diperoleh untuk t tabel sebesar 1,696. Oleh karena t hitung < t tabel maka 

Ho diterima, artinya ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan 

antara CSR dengan Tobin’s Q. Hipotesis ketiga yang menyatakan CSR 

berpengaruh terhadap nilaiperusahaanpertambangan dengan profitabilitas 

sebagai variabelmoderatingdi Bursa Efek Indonesia, ditolak. 

D. Uji Hipotesis Keempat 

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pertambangan dengan profitabilias sebagai variabel moderating di Bursa Efek 

Indonesia. 

1) Persamaan Regresi Berganda Linier 

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Keempat 

Nama 

Variabel 

Konstanta Beta t-hitung Sig. 

KM 1,261 0,125 0,543 0,591 

ROA  0,685 5,402 0,000 

KM.ROA  0,193 0,845 0,405 

                            Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pengujian tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi variabel 

KM.ROA sebesar 0,1931, yaitu jika variabel moderasi mengalami kenaikan nilai 

sebesar 1 poin, maka Tobin’s Q akan mengalami kenaikan sebesar 0,1931. Koefisien 

bernilai positif artinya profitabilitas mempengaruhi hubungan antara kepemilikan 

manajerial dengan Tobin’s Q. 

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( r2) 

Tabel 12. Hasil R Square Hipotesis Keempat 

Model R R Square 

1 0,733 0,537 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan nilai R Square pada tabel di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel kepemilikan manajerial, ROA, dan moderat (interaksi antara KM dengan 

ROA) terhadap Tobin’s Q yaitu sebesar 53,7 %. Sisanya 46,3% dipengaruhi oleh 

sebab – sebab lain di luarmodel. 
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3) Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 13. Hasil Uji t Hipotesis Keempat 

Model T 

Moderasi 0,845 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan analisis diketahui nilai t = 0,845. Dengan tabel distribusi t 

dicari pada signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) sebesar 31 

(34-2-1) diperoleh untuk t tabel sebesar 2,040. Oleh karena t hitung < t tabel maka 

Ho diterima, artinya ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan antara 

kepemilikan manajerial dengan Tobin’s Q. Hipotesis keempat yang menyatakan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia,ditolak. 

E. Uji Hipotesis Kelima 

H5 : CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan dengan 

ukuran perusahaan sebagai variabel moderating di Bursa Efek Indonesia. 

1) Uji Residual 

Pengujian hipotesisi untuk menguji pengaruh moderasi pada penelitian ini 

menggunakan uji residual. Variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi 

hubungan antara CSR dan Tobin’s Q apabila nilai koefisien variabel Tobin’s Q 

negatif dan signifikan. 

Tabel 14. Hasil Uji Residual Hipotesis Kelima 

Model Beta Sig 

Tobins -0,363 0,035 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( r2) 

Tabel 15. Hasil R Square Hipotesis Kelima 

 

Model R R Square 

1 0,363 0,132 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan nilai R Square pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel CSR, ukuran 

perusahaan, dan moderat (interaksi antara CSR dengan ukuranperusahaan)terhadap 

Tobin’s Q yaitu sebesar 13,2 %. Sisanya 86,8% dipengaruhi oleh sebab – sebab lain di 
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luar model. 

3) Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 16. Hasil Uji t Hipotesis Kelima 

Model t 

Tobins -2,205 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan analisis diketahui nilai t = -2,205. Dengan tabel distribusi t dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (34-2-1) diperoleh 

untuk t tabel sebesar 1,696. Oleh karena t hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh  signifikan terhadap hubungan antara CSR 

dengan Tobin’s Q. Hipotesis kelima yang menyatakan CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pertambangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating di 

Bursa Efek Indonesia diterima. 

F. Uji Hipotesis Keenam 

H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pertambangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating di Bursa Efek 

Indonesia. 

1) Uji Residual 

Pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh moderasi pada penelitian ini 

menggunakan uji residual.Variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan Tobin’s Q apabila nilai koefisien variabel Tobin’s 

Q negatif dan signifikan. 

Tabel 17. Hasil Uji Residual Hipotesis Keenam 

Model Beta Sig 

Tobins -0,441 0,009 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( r2) 

                                 

                                 Tabel 18. Hasil R Square Hipotesis Keenam 

Model R R Square 

1 0,441 0,195 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Berdasarkan nilai R Square pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel kepemilikan 
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manajerial, ukuran perusahaan, dan moderat (interaksi antara kepemilikan manajerial 

dengan ukuran perusahaan) terhadap Tobin’s Q yaitu sebesar 19,5 %. Sisanya 80,5% 

dipengaruhi oleh sebab – sebab lain di luarmodel. 

Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Tabel 19. Hasil Uji t Hipotesis Keenam 

Model T 

Tobin’s Q -2,781 

                                       Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021) 

    Berdasarkan analisis diketahui nilai t = -2,2781. Dengan tabel distribusi t dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (34-2-1) diperoleh untuk t 

tabel sebesar 1,696. Oleh karena t hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh  signifikan terhadap hubungan antara kepemilikan 

manajerial dengan Tobin’s Q. Hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan dengan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating di Bursa Efek Indonesia diterima. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. CSR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

b. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia . 

c. Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

d. Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasipengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaanpertambangan di Bursa Efek 

Indonesia. 

e. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh CSR terhadap nilaiperusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

f. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh kepemilikan manajerialterhadap nilai 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

 Saran 

a. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan dari industri 

pertambangan dan belum dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

agar pada penelitian selanjutnya mengambil objek penelitian yang lebih luas 

mencakup sektor industri lain. 
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b. Pada penelitian ini periode yang digunakan hanya 2 tahun yang mana relatif pendek. 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode jendela yang relatif 

panjang sehingga analisis lebih jelas dan terperinci. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain sebagai variabel 

moderating hubungan CSR, kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan, misalnya 

leverage dan lain-lain. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain dalam menentukan luas 

penguangkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali. 
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