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Penerapan Doubly-Fed Induction Generator 

(DFIG) Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin  
Radita Arindya

 1
 

1 
Universitas Satyagama. Jakarta. 

 
Abstract - Wind energy has become one of the most 

important and promising sources of renewable energy, 

which demands additional transmission capacity and better 

means of maintaining system reliability. The evolution of 

technology related to wind systems industry leaded to the 

development of a generation of variable speed wind 

turbines that present many advantages compared to the 

fixed speed wind turbines. These wind energy conversion 

systems are connected to the grid through Voltage Source 

Converters (VSC) to make variable speed operation 

possible. The studied system here is a variable speed wind 

generation system based on Doubly Fed Induction 

Generator (DFIG). The rotor side converter (RSC) usually 

provides active and reactive power control of the machine 

while the grid-side converter (GSC) keeps the voltage of 

the DC-link constant. The additional freedom of reactive 

power generation by the GSC is usually not used due to the 

fact that it is more preferable to do so using the RSC. 

However, within the available current capacity the GSC 

can be controlled to participate in reactive power 

generation in steady state as well as during low voltage 

periods. The GSC can supply the required reactive current 

very quickly while the RSC passes the current through the 

machine resulting in a delay. Both converters can be 

temporarily overloaded, so the DFIG is able to provide a 

considerable contribution to grid voltage support during 

short circuit periods. This report deals with the 

introduction of DFIG, AC/DC/AC converter control and 

finally the SIMULINK/MATLAB simulation for isolated 

Induction generator as well as for grid connected Doubly 

Fed Induction Generator and corresponding results and 

waveforms are displayed. 

 

Keywords: DFIG, Wind Turbin, Simulink  

 

1. Latar Belakang 
Dalam beberapa tahun terakhir, energi angin telah 

menjadi salah satu sumber penting dan menjanjikan 

sebagai salah satu bentuk energi terbarukan. Evolusi 

teknologi yang berkaitan dengan industri ‘sistem 

angin’ bertambah, dengan perkembangan turbin angin 

dengan variable kecepatan yang menjanjikan banyak 

keuntungan dibandingkan dengan turbin angin dengan 

kecepatan tetap. Pada sistem dengan variable 

kecepatan, konversi energi angin terhubung ke grid 

melalui Voltage Sources Converters (Konverter 

Sumber Tegangan) untuk membuat variabel kecepatan 

yang dioperasikan. Sistem yang di uraikan adalah 

pengaturan kecepatan angin yang bervariasi 

menggunakan Doubly Fed Induction Generator 

(DFIG). Stator generator terhubung langsung ke 

jaringan sementara rotor terhubung melalui sebuah 

converter back-to-back yang dimensioned untuk 

berdiri hanya sebagian kecil dari generator pengenal. 

Untuk dapat memanfaatkan tenaga angin secara 

efisien, untuk era sekarang, sistem yang paling dapat 

diandalkan grid terhubung ganda makan generator 

induksi. DFIG ini membawa keuntungan dari 

pemanfaatan pergantian rasio dari mesin, sehingga 

konverter tidak perlu dinilai untuk mesin pengenal 

penuh kekuasaan. Converter sisi rotor (RSC) biasanya 

memberikan kontrol daya aktif dan reaktif dari mesin 

sementara converter grid-sisi (GSC) menjaga 

tegangan dari link-DC konstan. Itu kebebasan 

tambahan pembangkit daya reaktif oleh GSC biasanya 

tidak digunakan karena fakta bahwa lebih lebih baik 

untuk melakukannya dengan menggunakan RSC. 

Namun, dalam kapasitas saat ini tersedia GSC dapat 

dikendalikan untuk berpartisipasi dalam generasi daya 

reaktif dalam kondisi mapan serta selama periode 

tegangan rendah. GSC dapat memasok arus reaktif 

yang dibutuhkan sangat cepat sementara RSC 

melewati arus melalui mesin mengakibatkan 

penundaan. Kedua konverter dapat sementara 

kelebihan beban, sehingga DFIG ini mampu 

memberikan kontribusi yang cukup besar ke grid 

tegangan dukungan selama periode arus pendek. 

Laporan ini berkaitan dengan pengenalan DFIG, AC / 

DC / AC converter kontrol dan akhirnya simulasi 

SIMULINK / MATLAB untuk terisolasi Induksi 

Generator serta untuk grid terhubung Generator 

Induksi Ganda Fed dan hasil yang sesuai dan bentuk 

gelombang yang ditampilkan. 

 

2. CONVERTER SISTEM KONTROL  
Bagian untuk mendukung PWM converter memiliki 

dua konverter, satu terhubung ke sisi rotor dan lain 

terhubung ke sisi grid.  

 

 
 

Gambar.1.Karakteristik.daya.pada.turbin 

 

Konverter sisi-rotor digunakan untuk mengontrol 

turbin angin daya keluaran dan tegangan 

diukur pada terminal grid. Daya dikendalikan untuk 

mengikuti yang telah ditetapkan 
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daya kecepatan karakteristik, karakteristik tersebut 

dinamakan pelacakan. Karakteristik ini diilustrasikan 

oleh Kurva ABCD ditumpangkan dengan 

karakteristik tenaga mesin turbin diperoleh pada 

kecepatan angi yang berbeda . Kecepatan sebenarnya 

dari ωr turbin diukur dan sesuai dengan tenaga mesin, 

karakteristik pelacakan digunakan sebagai referensi 

kekuatan untuk kekuatan kontrol loop. Karakteristik 

pelacakan didefinisikan oleh empat point: A, B, C 

dan D. Dari kecepatan nol untuk mempercepat dari 

titik A kekuasaan referensi adalah nol. Antara titik A 

dan B titik pelacakan karakteristik adalah garis lurus. 

Antara titik B dan titik C karakteristik pelacakan 

adalah lokus dari kekuatan maksimum turbin 

(maksimum kurva daya turbin turbin kecepatan vs). 

Karakteristik pelacakan garis lurus dari titik C dan 

titik D. daya pada titik D adalah salah satu per unit. 

Di luar titik D kekuatan referensi adalah sama terus-

menerus untuk satu per unit. 

 
Gambar 2.Blok diagram dari kontrol konverter 

rotor 

 

 Untuk kontroler rotor-sisi d-sumbu, digunakan 

sebagai kerangka acuan dq berputar digunakan untuk 

transformasi sejalan dengan udara-gap fluks. Output 

daya yang sebenarnya listrik, diukur pada terminal 

grid turbin angin, yang ditambahkan pada rugi daya 

total (mekanik dan listrik) dan dibandingkan dengan 

kekuatan referensi yang diperoleh dari karakteristik 

pelacakan. Sebuah Proporsional-Integral (PI) 

regulator digunakan untuk mengurangi kesalahan 

kekuatan untuk nol. 

Output dari regulator ini, adalah referensi Iqr_ref 

arus rotor yang harus disuntikkan pada rotor oleh 

converter Crotor. Ini adalah arus komponen yang 

menghasilkan torsi elektromagnetik (Tem). Komponen 

IQR sebenarnya dibandingkan untuk Iqr_ref dan 

kesalahan dikurangi menjadi nol oleh regulator (PI). 

Output dari kontroler adalah Vqr tegangan yang 

dihasilkan oleh Crotor. Regulator saat ini, dibantu oleh 

‘feed forward’ istilah yang memprediksi Vqr. 

Tegangan pada terminal jaringan dikendalikan oleh 

reaktif daya yang dihasilkan atau diserap oleh Crotor 

converter. Daya reaktif yang dipertukarkan antara 

Crotor dan grid, melalui generator. Dalam proses 

pertukaran generator menyerap daya reaktif untuk 

memasok dan saling induktansi kebocoran. Kelebihan 

daya reaktif dikirim ke grid atau Crotor. 

 

3. Pembuatan SIMULINK MATLAB DFIG 
Berikut akan dijabarkan pembuatan simulasi 

dengan menggunakan SIMULINK MATLAB, tahap 

pertama pembuatan simulasi ini adalah : Wind turbine 

driven Isolated Induction Generator model 

Simulation in SIMULINK, seperti terlampir pada 

Gambar 3 dibawah ini 

 

 
 

Gambar 3. Diagram SIMULINK  untuk kendali 

Turbin Angin pada generator induksi terisolasi jenis 

sangkar tupai 

 

 
Gambar 4. Blok diagram turbin angin 

 

Generator Induksi (IG) akan beroperasi jika 

didorong oleh variabel-pitch Turbin Angin. Kasus 

sebuah peternakan (farm) terdiri dari enam 1,5-MW 

turbin angin terhubung ke 25-kV dengan pen 

distribusian kekuatan untuk grid 120-kV melalui 

pengumpan 25-km 25-kV. Pembangkit listrik tenaga 

angin 9-MW disimulasikan dengan tiga pasang turbin 

angin masing-masing 1,5 MW.      

Turbin angin menggunakan generator induksi 

sangkar tupai (IG). Stator berliku terhubung langsung 

ke jaringan 60Hz dan rotor digerakkan oleh sebuah 

variable pitch turbin angin. Sudut pitch dikontrol 

untuk membatasi daya keluaran pada generator, jika 

nilai nominal angin melebihi kecepatan nominal 

(9m/s). Untuk menghasilkan daya, kecepatan IG 

harus sedikit di atas kecepatan sinkron. Kecepatan 

bervariasi berkisar antara 1pu tanpa beban dan 1,005 

pu pada beban penuh. Setiap turbin angin memiliki 

sistem pemantauan perlindungan tegangan kecepatan, 

saat ini dan mesin. Daya reaktif diserap oleh IGS 

sebagian dikompensasi oleh bank kapasitor yang 

terhubung pada setiap turbin angin tegangan bus (400 
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kvar untuk setiap pasang turbin 1,5 MW) dan sisa 

reaktif daya yang diperlukan untuk menjaga tegangan 

25-kV pada bus B25 mendekati 1 pu disediakan oleh 

3-Mvar STATCOM dengan pengaturan droop 3%. 

 

4. Karakteristik output 

Respon turbin terhadap perubahan kecepatan angin. 

Simulasi dimulai dan mengamati sinyal pada "Turbin 

Angin", lingkup pemantauan daya aktif dan reaktif, 

kecepatan generator, kecepatan angin dan sudut pitch 

untuk setiap turbin.Untuk setiap pasang turbin daya 

aktif yang dihasilkan mulai meningkat bersama 

dengan kecepatan angin untuk mencapai nilai dinilai 

dari 3 MW di sekitar 8s. Selama jangka waktu 

tersebut yang kecepatan turbin akan meningkat dari 

1,0028 pu menjadi 1,0047 pu. Awalnya, sudut pitch 

dari bilah turbin adalah nol derajat. Ketika daya 

keluaran melebihi 3 MW, sudut pitch meningkat dari 

0 derajat sampai 8 derajat untuk membawa daya 

keluaran kembali ke. nilai nominal. Perhatikan bahwa 

daya reaktif diserap meningkat dengan meningkatnya 

daya yang dihasilkan aktif. Pada daya nominal, setiap 

pasangan turbin angin menyerap 1,47 Mvar. Untuk 

kecepatan angin 11m/s, total daya dihasilkan diukur 

pada bus B25 adalah 9 MW dan STATCOM 

mempertahankan tegangan pada 0,984 pu dengan 

menghasilkan 1,62 Mvar. 

 

5. Proteksi Turbin Angin 

Blok Ini adalah blok untuk proteksi turbin angin 

dengan tegangan dan arus, tegangan DC  diberikan 

sebagai masukan dan data yang berhubungan nilai-

nilai perjalanan digunakan untuk melihat apakah harus 

diperbaiki atau tidak. Alasan yang berbeda untuk 

diperbaiki, mungkin AC atas tegangan,di bawah 

tegangan, lebih dari saat ini, tegangan lebih, arus 

bawah DC, di atas kecepatan, di bawah kecepatan. 

Tergantung pada alasan tersebut di atas sinyal 

perjalanan diberikan pada sirkuit dengan perjalanan 

waktu. Gambar wind turbin protection dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. SIMULINK  proteksi pada Turbin 

Angin 

6. Akusisi Data pada Angin Turbin 
Blok diagram untuk akuisisi pembangkit data dapat 

dilihat pada Gambar 4.xx. Dalam sinyal input 

tegangan dan saat ini yang melewati keuntungan dan 

akhirnya output yang diberikan adalah urutan positif 

saat ini, nilai-nilai tegangan dan daya aktif dan reaktif 

berarti. Dimana nilai gain 

 

K = [1 exp (j * 2 * pi / 3) exp (-j * 2 * pi / 3)]. 

 

Dalam menu turbin angin blok ada empat set 

parameter ditentukan untuk turbin, yang generator 

dan konverter (grid-side dan rotor-samping). 

Pertanian 6--turbin angin disimulasikan  dengan blok-

turbin angin tunggal dengan mengalikan tiga 

parameter berikut dengan enam, sebagai 

berikut:angin nominal keluaran turbin mekanis: 6 * 

1.5e6 watt, ditetapkan dalam menu Turbin data 

pembangkit listrik di rate: 6 * 1.5/0.9 MVA (6 * 1,5 

MW pada pf 0,9) , ditentukan dalam data Generator 

menu DC kapasitor bus nominal: 6 * 10000 

mikrofarad, ditentukan dalam data Converters menu 

Juga, perhatikan pada menu kontrol parameter yang 

"Mode operasi" diatur ke "Pengaturan tegangan 

"Tegangan terminal akan. Dikontrol ke nilai yang 

dipaksakan oleh referensi tegangan (Vref = 1 pu) dan 

terkulai tegangan (Xs = 0,02 pu). 

 

7. Turbin respon terhadap perubahan kecepatan 

angina 
Dalam "Angin Kecepatan" blok langkah 

menentukan kecepatan angin. Awalnya, kecepatan 

angin ditetapkan sebesar 8 m / s, maka pada t = 5s, 

kecepatan angin meningkat tiba-tiba pada 14 m / s.  

Mulai simulasi dan mengamati sinyal pada ruang 

lingkup "Angin Turbin" memantau tegangan turbin 

angin, arus, dihasilkan daya aktif dan reaktif,  

tegangan DC dan kecepatan turbin. 

Pada t = 5 s, daya aktif yang dihasilkan mulai 

meningkat lancar (bersama dengan kecepatan turbin) 

untuk mencapai nilai dinilai dari 9 MW di sekitar 20 s. 

Selama jangka waktu tersebut kecepatan turbin akan 

meningkat dari 0,8 ke 1,21 PU. Awalnya, sudut pitch 

blade turbin adalah nol derajat dan titik operasi turbin 

mengikuti kurva merah dari karakteristik daya turbin 

sampai titik D. Kemudian sudut pitch meningkat dari 

0 derajad untuk 0,76 derajad untuk membatasi tenaga 

mesin. Juga diamati tegangan dan daya reaktif yang 

dihasilkan. Daya reaktif dikendalikan untuk 

mempertahankan tegangan 1 PU. Pada daya nominal, 

turbin angin menyerap 0,68 Mvar (dihasilkan Q = -

0,68 Mvar) untuk mengontrol tegangan pada 1PU. 

 

Kesimpulan 
 

1. Simulasi turbinangin di aktifkan secara terisolasi 

(tidak terhubung ke grid) untuk induksi generator. 

Namun untuk efisiensi terbaik sistem DFIG 

digunakan yang terhubung ke sisi grid dan 

memiliki kontrol yang lebih baik. Converter sisi 

rotor (RSC) biasanya menyediakan daya aktif 

dan daya reaktif  yang mengontrol mesin, 

sementara converter grid-sisi (GSC) menjaga 

tegangan dari link DC-konstan. 
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2. Pada simulasi sisi jaringan dan parameter pada 

sisi turbin angin dan hasil yang sesuai  telah 

ditampilkan. Model ini adalah versi diskrit dari 

Wind Turbin Ganda-Fed Induksi Generator. Di 

sini juga digunakan sistem proteksi yang 

memberikan sinyal ke sistem jika ada kesalahan 

pada sistem. Kesalahan dapat terjadi ketika 

kecepatan angin menurun ke nilai rendah atau 

memiliki fluktuasi. 

  

3. DFIG ini dapat memberikan cukup kontribusi 

untuk dukungan pada tegangan di jaringan  

selama periode arus pendek. Dari simulasi 

disimpulkan bahwa generator induksi doubly 

terbukti lebih handal dan stabil sistem ketika 

terhubung ke sisi grid dengan sistem kontrol 

converter yang tepat 
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Abstract - The height of the tower providers and the distances 

between sites is the requirement for the quality of the received 

signal strength by the user. It also depends on the type of density 

regions. When the tower height plus, then the region will be more 

extensive coverage. So that the signal strength will increase. By 

doing simulations using software Mentum Planet 5.8, it can be seen 

the coverage and the value of the signal strength received by 

users. Value level signal strength in dense urban areas with a 

height of 20 meters is -60.19 dBm or 91.24%. Signal strength level 

values in urban area with a height of 20 meters is -65 dBm or 

96.49%. When the tower height is 30 meters, then the value of its 

signal strength level is -65 dBm or 96.79%. Signal strength level 

values in the sub-urban area with a height of 30 meters is -65 dBm 

or 96.13%.  At a height of 40 meters when the value of its signal 

strength level is -65 dBm or 96.79%. Signal strength level values in 

rural areas with a height of 40 meters is -65 dBm or 

94.05%. Meanwhile, if the tower height is 50 meters, then the value 

of its signal strength level is -65 dBm or 94,67%. The downlink is 

considered in good condition if statistical level values received 

signal strength indicator is less than -100 dBm. 

 

 

Keywords: Signal Strength, kind of density area, the tower height 

of provider, and coverage. 

 

I. Pendahuluan 
Kebutuhan perangkat telekomunikasi dewasa ini tidak 

hanya untuk komunikasi suara, tetapi sudah merupakan 

tuntutan untuk komunikasi data, gambar dan video 

membentuk komunikasi multimedia. Komunikasi multimedia 

sudah menjadi keharusan dan ini dimungkinkan karena telah 

terjadinya konvergensi beberapa layanan seperti voice, data, 

gambar dan video. 

Dengan melihat perkembangan teknologi informasi pada 

saat ini dan perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi 

yang berkembang pesat serta layanan komunikasi yang 

bergerak di dunia mobile evolutions memungkinkan 

penggunanya dapat saling berinteraksi satu sama lain. 

Perkembngan teknologi ini sendiri berkembang secara cepat 

dari generasi ke generasi. 

Dikarenakan kebutuhan informasi pengguna telepon seluler 

yang besar, oleh karena itu para provider telekomunikasi 

terpacu untuk mengimplementasikan teknologi 

telekomunikasi yang terbaik guna memberikan hasil maksimal 

bagi kepuasaan pelanggan. Dalam hal ini operator XL dengan 

frekuensi teknologi telekomunikasi dan 2G dapat memberikan 

kualitas informasi kepada pelanggan. ketinggian antar site 

dapat menjadi salah satu penyebab kualitas informasi yang 

diterima oleh pelanggan. Serta pembagian coverage 

berdasarkan karakteristik wilayah juga mempengaruhi kualitas 

informasi yang diterima oleh pelanggan. 

II. METODE PENELITIAN 

Metodologi yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah :  

1. Studi Literatur, yaitu berupa studi kepustakaan dan 

kajian dari buku buku dan jurnal-jurnal pendukung, baik 

dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

2. Melakukan pengukuran parameter dari sistem yang akan 

dianalisis dan mengumpulkan data-data dengan metode 

wawancara, dokumentasi dan observasi. 

3. Melakukan analisa dan evaluasi sehingga memperoleh 

hasil berupa nilai-nilai dari parameter yang diukur dan 

solusi dari rumusan masalah. 

Cara analisis data yang digunakan dalam memperoleh hasil 

evaluasi penempatan site berdasarkan ketinggian dan jarak 

antar site terhadap performansi jaringan seluler adalah 

sebagai berikut:  

1. Analisis secara grafis yaitu melakukan simulasi hasil 

perhitungan kedalam bentuk grafis sehingga dapat 

diketahui karakteristik sistem yang diterapkan. 

2. Analisis secara matematis yaitu mengumpulkan nilai dari 

parameter data-data sekunder dengan kesesuaian 

terhadap standar yang digunakan untuk kemudian 

dianalisis berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan. 

Analisis perhitungan berdasarkan tipe kepadatan wilayah 

yang dilakukan meliputi: dense urban, urban, suburban, 

rural. 

 

1. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Dense 

Urban 

 
Gambar 2.1 Info keterangan warna pada peta digital 
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Simulasi pertama yang dilakukan adalah simulasi dengan 

tipe kepadatan penduduk dense urban. Simulasi ini dilakukan 

pada dua site yang berbeda dengan kondisi  pertama yaitu 

JAW-WJV-0330-H-P dengan operator XL sudah melakukan 

kolokasi serta tower ada pada ketinggian 20 meter, dengan 

azimuth 0/120/240. Berbeda dengan site pertama, site kedua 

yaitu JAW-WJV-0001-F-P dengan kondisi provider XL baru 

akan melakukan kolokasi. Serta jarak antar kedua site ini 

adalah 250 meter. Gambar 2.2 dibawah ini menunjukkan 

posisi antara kedua site tersebut:  

 

 
 

Gambar 2.2 Posisi site dense urban 

 

1. Gambar 2.14 berikut ini adalah tampilan coverage hasil 

dari simulasi yang sudah dilakukan: 

 

 
 

Gambar 2.14 Coverage hasil simulasi Dense Urban 

 

2. Dibawah ini Gambar 2.15 menampilkan nilai kekuatan 

sinyal yang didapat sesuai dengan jenis kepadatan 

penduduk dense urban dengan indikator tampilan warna: 

 

 
 

Gambar 2.15 Nilai kekuatan sinyal berdasarkan indikator 

warna site dense urban 

 

2. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Urban 
Simulasi kedua yang dilakukan adalah simulasi dengan 

tipe kepadatan penduduk urban. Simulasi ini dilakukan pada 

dua site yang berbeda dengan kondisi site pertama yaitu 

JAW-WJV-0720-H-P operator XL baru akan melakukan 

kolokasi, dengan azimuth 0/120/240. Berbeda dengan site 

pertama, site kedua yaitu JAW-WJV-0020-X-B dengan 

kondisi  XL sudah melakukan kolokasi. Serta jarak antar 

kedua site ini adalah 500 meter. Simulasi pada wilayah urban 

akan dilakukan dua kali. Yaitu simulasi “before” dan “after” 

dengan dua ketinggian tower yang berbeda. Simulasi 

“before” dengan ketinggian tower 20 meter dan simulasi 

“after” dengan ketinggian tower 30 meter. Gambar 3.16 

dibawah ini menunjukkan posisi antara kedua site tersebut: 

a. Simulasi Urban Before (20 meter) 

Dengan langkah yang sama untuk melakukan simulasi, 

didapat hasil simulasi sinyal seperti gambar dibawah ini 

Gambar 3.18 menampilkan nilai kekuatan sinyal yang 

didapat sesuai dengan jenis kepadatan penduduk urban 

dengan indikator tampilan warna: 

 

 
 

Gambar 2.16 kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

site urban 

 

Gambar 2.17 dibawah ini menunjukkan coverage hasil 

simulasi pada wilayah urban dengan ketinggian tower 20 

meter: 

 
 

Gambar 2.17 Coverage hasil simulasi Urban before 

 

b. Simulasi Urban After (30 meter) 

Setelah dilakukan simulasi dengan tahapan yang sama 

maka didapat coverage hasil simulasi dengan ketinggian 30 

meter, seperti Gambar 2.18 dibawah ini: 
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Gambar 2.18 Coverage hasil simulasi Urban after 

 

Dengan hasil dari kedua simulasi yang sudah dilakukan 

dapat dibandingkan hasil simulasi before dan after. Gambar 

2.19 berikut ini adalah perbandingannya: 

 

 
 

Gambar 2.19 Perbandingan coverage simulasi urban before 

dan urban after 

 

3. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Sub Urban 

Simulasi ketiga yang dilakukan adalah simulasi dengan tipe 

kepadatan penduduk sub urban. Simulasi ini dilakukan pada 

dua site yang berbeda dengan kondisi site pertama yaitu JAW-

WJV-0256-H-B operator XL baru akan melakukan kolokasi, 

dengan azimuth 0/120/240. Berbeda dengan site pertama, site 

kedua yaitu JAW-WJV-0346-H-P dengan kondisi  XL sudah 

melakukan kolokasi. Serta jarak antar kedua site ini adalah 

750 meter. Simulasi pada wilayah urban akan dilakukan dua 

kali. Yaitu simulasi “before” dan “after” dengan dua 

ketinggian tower yang berbeda. Simulasi “before” dengan 

ketinggian tower 30 meter dan simulasi “after” dengan 

ketinggian tower 40 meter.  

 

a. Simulasi Sub Urban Before (30 meter) 

Setelah dilakukan simulasi dengan tahapan yang sama 

maka didapat coverage hasil simulasi dengan ketinggian 30 

meter, seperti Gambar 2.20 dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 2.20 kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

site sub urban before 

 

Gambar 2.30 dibawah ini menunjukkan coverage hasil 

simulasi pada wilayah sub urban dengan ketinggian tower 30 

meter 

 

 
 

Gambar 2.21 Coverage hasil simulasi sub urban before 

 

b. Simulasi Sub Urban After (40 meter) 

Setelah dilakukan simulasi dengan tahapan yang sama 

maka didapat coverage hasil simulasi dengan ketinggian 40 

meter, seperti Gambar 2.22 dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 2.23Coverage hasil simulasi sub urban after 

Dengan hasil dari kedua simulasi yang sudah dilakukan 

dapat dibandingkan hasil simulasi before dan after. Gambar 

2.24 berikut ini adalah perbandingannya: 
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Gambar 2.24 Perbandingan coverage simulasi sub urban 

before dan sub urban after 

 

4. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Rural 

a. Simulasi Rural Before (40 meter) 

Gambar 2..25 dibawah ini menunjukkan coverage hasil 

simulasi rural before dan tampilan kekuatan sinyal 

berdasarkan indikator warna site pada wilayah rural dengan 

ketinggian tower 30 meter setelah dilakukan tahapan simulasi 

yang sama dengan sebelumnya. 

 

 
 

Gambar 2.25 Coverage hasil simulasi rural before dan 

tampilan kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna site 

 

b. Simulasi Rural After (50 meter) 

Untuk jenis wilayah rural umumnya ketinggian antena ada 

pada ketinggian 50 meter, sehingga untuk simulasi yang 

kedua (rural after) digunakan ketinggian antena di 50 meter. 

 

 
 

Gambar 2.25 Coverage hasil simulasi rural after  dan tampilan 

kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna site 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan 

pembahasan evaluasi penempatan site berdasarkan ketinggian 

dan jarak antar site terhadap performansi jaringan seluler 

menggunakan software Mentum Planet 5.8. 

1. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Dense Urban 

 

 
 

Gambar 3.1 Nilai kekuatan sinyal berdasarkan indikator 

warna site dense urban 

 

Gambar 3.1 diatas menampilkan nilai level kekuatan sinyal 

yang akan diterima oleh pengguna sesuai dengan indikator 

warna pada coverage hasil simulasi serta menampilkan data 

histogram sesuai dengan level kekuatan sinyal. Dibawah ini 

adalah Tabel 3.1 menunjukkan hasil simulasi dengan bentuk 

tabulasi. 

 

Tabel 3.1 Hasil Simulasi Dense Urban pada Ketinggian 20 

meter 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Merah - 60.19 91.24 

Merah 

Muda 

- 75.00 86.55 

Oranye - 75.01 86.55 

Kuning - 85.00 67.67 

Hijau Tua - 85.01 67.64 

Hijau 

Muda 

- 95.00 31.48 

Biru Tua - 95.01 31.44 

Biru 

Muda 

- 105.00 0.00 

Putih - 105.01 0.00 

 

Gambar 3.2 dibawah ini menunjukkan grafik persentase 

dari hasil simulasi dense urban dengan ketinggian 20 meter. 

 

 
 

Gambar 3.2 Grafik Hasil Simulasi Dense Urban 20 Meter 
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2. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Urban 

a. Simulasi Urban Before 

 

 
 

Gambar 3.3 Kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

site urban before 

 

Dibawah ini adalah Tabel 3.4 menunjukkan hasil simulasi 

dengan bentuk tabulasi. 

 

Tabel 3.2 Hasil Simulasi Urban Before pada Ketinggian 20 

meter 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 

Persenta

se 

Abu-

abu 

- 110.00 00.00 

Merah - 95.00 49.35 

Kuning - 85.00 77.64 

Hijau - 75.00 92.46 

Biru - 65.00 96.79 

 

b. Simulasi Urban After 

 

 
 

Gambar 3.4 Kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna site 

urban after 

Tabel 3.3 Hasil Simulasi Urban After pada Ketinggian 30 

meter 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Abu-abu - 110.00 00.00 

Merah - 95.00 50.06 

Kuning - 85.00 77.66 

Hijau - 75.00 91.98 

Biru - 65.00 96.49 

 

 
 

Gambar 3.5 Perbandingan coverage simulasi urban before dan 

urban after 

 

 
 

Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Hasil Simulasi Urban 20 

Meter dan 30 Meter 

 

3. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Sub Urban 

a. Simulasi Sub Urban Before 

 

Tabel 3.4 Hasil Simulasi Sub Urban Before pada Ketinggian 

30 meter 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Abu-abu - 110.00 00.00 

Merah - 95.00 38.33 

Kuning - 85.00 74.49 

Hijau - 75.00 89.96 

Biru - 65.00 96.34 

 

 
 

Gambar 3.7 kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

site sub urban before 
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b. Simulasi Sub Urban After 

 

Tabel 3.5 Hasil Simulasi Sub Urban After pada Ketinggian 40 

meter 

 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Abu-abu - 110.00 00.00 

Merah - 95.00 31.07 

Kuning - 85.00 71.21 

Hijau  - 75.00 88.39 

Biru - 65.00 96.13 

 

 
 

Gambar 3.8 kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna site 

sub urban after 

 

 
 

Gambar 3.9 Perbandingan coverage simulasi sub urban 

before dan sub urban after 

 

Gambar 4.15 dibawah ini menunjukkan grafik 

perbandingan  persentase dari hasil simulasi sub urban antara 

ketinggain 30 meter dengan ketinggian 40 meter. Terlihat 

bahwa, ketika setelah dilakukan penambahan ketinggian tower 

provider maka kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna 

bertambah atau menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan 

coverage sinyal menjadi lebih luas serta wilayah yang 

sebelumnya tertutupi oleh sinyal menjadi mendapatkan sinyal. 

 

 
 

Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Hasil Simulasi Sub Urban 

30 Meter dan 40 Meter 

 

4. Simulasi pada jenis kepadatan penduduk Rural 

a. Simulasi Rural Before 

 

Tabel 3.6 Hasil Simulasi Rural Before pada Ketinggian 40 

meter 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Abu-abu - 110.00 00.00 

Merah - 95.00 31.17 

Kuning - 85.00 71.43 

Hijau - 75.00 86.48 

Biru - 65.00 94.05 

 

 
 

Gambar 3.11 Coverage hasil simulasi rural before dan 

tampilan kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

 

c. Simulasi Rural After 

 

Tabel 3.7 Hasil Simulasi Rural Before pada Ketinggian 50 

meter 

 

Indikator 

Warna 

Pada 

Coverage 

Indikator Signal 

Strength (dbm) 
Persentase 

Abu-abu - 110.00 00.00 

Merah - 95.00 33.86 

Kuning - 85.00 72.98 

Hijau - 75.00 86.60 

Biru - 65.00 94.67 
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Gambar 3.12 Coverage hasil simulasi rural after  dan tampilan 

kekuatan sinyal berdasarkan indikator warna 

 

 
 

Gambar 3.13 Perbandingan coverage simulasi rural before dan 

rural after 

 

 
 

Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Hasil Simulasi Rural  40 

Meter dan 50 Meter 

 

IV. KESIMPULAN 

 

1. Standar ketinggian maksimal tower pada simulasi 

dengan wilayah dense urban, urban, sub urban, dan rural 

berbeda-beda. Yaitu 20 meter untuk wilayah dense 

urban, 30 meter untuk wilayah urban, 40 meter untuk 

wilayah sub urban dan 50 meter untuk wilayah rural. 

Nilai standar ini sudah sesuai dengan standar yang 

diberikan oleh masing-masing provider, dalam hal ini 

operator yang digunakan adalah XL. 

2. Simulasi dengan ketinggian tower 20 meter pada wilayah 

dense urban nilai level signal strength yang dihasilkan 

adalah -60.19 dBm atau kekuatan sinyal yang diterima 

oleh pengguna adalah 91.24%. Serta pada wilayah urban 

dengan ketinggian tower  yang sama nilai level signal 

strength yang dihasilkan adalah -65 dBm atau kekuatan 

sinyal yang diterima oleh pengguna adalah 96.49%. 

3. Simulasi pada wilayah urban dengan ketinggian 30 meter 

nilai level signal strength yang dihasilkan adalah -65 

dBm atau kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna 

adalah 96.79%. Serta pada wilayah sub urban dengan 

ketinggian tower  yang sama nilai level signal strength 

yang dihasilkan adalah -65 dBm atau kekuatan sinyal 

yang diterima oleh pengguna adalah 96.13%. 

4. Simulasi pada wilayah sub urban dengan ketinggian 40 

meter nilai level signal strength yang dihasilkan adalah -

65 dBm atau kekuatan sinyal yang  diterima oleh 

pengguna adalah 96.79%. Serta pada wilayah rural 

dengan ketinggian tower  yang sama nilai level signal 

strength yang dihasilkan adalah -65 dBm atau kekuatan 

sinyal yang diterima oleh pengguna adalah 94,05%. 

5. Simulasi pada wilayah rural dengan ketinggian 50 meter 

nilai level signal strength yang dihasilkan adalah -65 

dBm atau kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna 

adalah 94,67%. 
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ABSTRACT 
Microstrip antenna is electronic communications 

which the function to accept or signal electromagnetic of 

wave as intermediately to transfer data. For transferring 

data (picture, video, sound, and other) need more board of 

bandwidth because microstrip antenna has board 

bandwidth that narrow between 2% and 5%, therefore 

need to increase board bandwidth for speeding up of the 

transfer data process. Transferred data did by research of 

microstrip antenna on WIFI frequency (2,4 GHz). For 

increase board bandwidth on microstrip antenna necessary 

a method, which the research will be used parasitic method 

by disturb patch antenna and then give more patch around 

patch antenna. From this research get the value VSWR 

1,104 and return loss -26, 15 dB with board bandwidth 

246,4 MHz. at microstrip antenna designed by parasitic 

had board bandwidth 126 MHz, with the result of parasitic 

can to widen bandwidth 120,4 MHz or 51,30%. 

 

Keywords :  Micro strip antenna, Parasitic antenna, 

Bandwidth, WIFI. 

 

I. PENDAHULUAN 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi 

telkomunikasi moderen saat ini seperti Personal 

Communication System (PCS), Mobile Satellite 

Communications, Direct Broadcast Television 

(DBS), Radio Detection And Ranging (Radar) 

dan Global Positioning System (GPS), 1G, 2G, 

3G sampai sekarang 4G LTE [1]. kebutuhan 

internet didalam akses informasi sudah menjadi 

kebutuhan primer baik di bidang pendidikan, 

bisnis dan hiburan. Untuk akses internet sekarang 

ini bisa menggunakan kabel dan wireless, dimana 

dengan menggunakan wireless pengguna internet 

akan lebih praktis. Berdasarkan hal diatas 

dibutuhkan perangkat yang mampu mengubah 

energi atau signal  dalam medium pemandu ke 

ruang bebas. Salah satu perangkat yang 

memenuhi fungsi tersebut adalah antena 

mikrostrip. Antena merupakan suatu bentuk 

peralihan antara ruang bebas dan instrument 

pemandu sehingga dapat berfungsi sebagai 

pemancar atau penerima gelombang 

elektromagnetik. Untuk membuat antena 

mikrostrip yang berfungsi sebagai pemancar 

gelombang elektromagnetik harus memenuhi 

standar yang telah ditentukan . 

Dalam dunia web hosting, lebar bandwidth 

diartikan nilai maksimum besaran transfer data 

(tulisan, gambar, video, suara dan lainnya) yang 

terjadi antara server hosting dengan komputer 

atau device yang lainnya pada satu priode tertentu, 

semakin banyak fitur di dalam website seperti 

gambar, video, suara dan lainnya, maka semakin 

lebar bandwidth yang dibutuhkan untuk transfer 

data.       

Salah satu kekurangan dari antena mikrostrip 

adalah bandwidth yang kurang lebar, hanya 

berkisar antara 2 % sampai 5% [1][2].  Kelebihan 

antena mikrostrip ini bentuknya yang kecil dan 

biaya pembuatannya sangat murah. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan bandwidth   antena 

mikrostrip dilakukan penelitian dengan 

menggunakan software AWR 2009 dan 

pengukuran hardware antena parasitik yang 

dapat meningkatkan lebar bandwidth yang lebih 

lebar dari 5%.  

 

II. ANTENA MIKROSTRIP 

Antena adalah perangkat yang berfungsi 

untuk memindahkan energi gelombang 

elektromagnetik dari media kabel ke udara atau 

sebaliknya dari udara ke media kabel. Antena 

mikrostrip digunkan pada gelombang mikro 

sebagai radiator pada sejumlah peralatan 

telekomunikasi modern pada saat ini [1]. 

Antena mikrostrip mempunyaki kelebihan 

dibandingkan dengan antena  yang lainnya: 

1. Mudah direalisasikan dan tidak memakan 

biaya yang besar. 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
13 

2. Mempunyai ukuran dan bentuk yang 

ringkas 

3. Dapat dibuat untuk menghasilkan 

berbagai macam pola radiasi 

4. Mudah dikoneksikan dan diintegrasikan 

dengan peralatan elektronik lain [1][2]. 

Kelemahan antenna mikrostrip dibandingkan 

antenna lain  yaitu : 

1. Bandwidth yang sempit  

2. Keterbatasan gain. 

3. Daya yang rendah. 

Secara garis besar struktur dari antena 

mikrostrip terdiri dari tiga bagian yaitu:  

1. Elemen peradiasi atau patch antenna.  

2. Saluran transmisi. 

3. Bidang pentanahan atau ground 

plane [1][2]. 

A. Parameter  yang mempengaruhi Antena 

Mikrostrip. 

Kinerja dari suatu antena, dapat dilihat  dari 

parameternya. Ada beberapa parameter penting 

dari antena mikrostrip, antara lain return loss, 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), 

impedansi masukan dan lebar bandwidth. 

Parameter-parameter tersebut sangat diperlukan 

pada saat perancangan dengan menggunakan 

perangkat lunak, seperti AWR  Microwave Office, 

IE3D maupun lainnya. Selain itu parameter 

tersebut dapat diukur menggunakan Network-

Analyzer [1][2].  

 

B. Frekuensi Resonansi Antena 

Frekuensi resonansi antena merupakan 

frekuensi kerja dari suatu antena. Rentang 

frekuensi kerja dari suatu antena dapat dilihat 

dari grafik Voltage Standing Wave Ratio dan 

grafik Return Loss, sebagai contoh ketika nilai 

VSWR nya lebih kecil atau sama dengan 2 maka 

nilai return loss nya bernilai lebih kecil atau 

sama dengan – 9,54 dB [1][2]. 

C.  Return Loss Antena 

Return loss antena adalah perbandingan antara 

amplitudo dari gelombang yang direfleksikan 

terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. 

Return loss dapat terjadi akibat adanya 

diskontinuitas  diantara saluran transmisi dengan 

impedansi masukan beban (antena), sehingga 

tidak semua daya diradiasikan melainkan ada 

yang di pantulkan kembali. Perbandingan antara 

gelombang yang dipantulkan dengan gelombang 

yang dikirimkan atau sering disebut dengan 

koefisien refleksi tegangan  ( Г )[1][5][2]. Nilai 

return loss yang baik adalah dibawah -10 dB, 

sehingga dapat dikatakan nilai gelombang yang 

direfleksikan tidak terlalu besar  dibandingkan 

dengan gelombang yang dikirimkan atau dengan 

kata lain, saluran transmisi sudah dalam keadaan 

matching [1].    

 

D.  Voltage Standing Wave Ratio Antena. 

Voltage standing wave ratio  antena adalah 

perbandingan antara amplitudo gelombang 

berdiri  (standing wave) maksimum (│V│max) 

dengan minimum (│V│min) [1][4][6][2]. 

Kondisi yang paling baik adalah  ketika nilai 

VSWR sama dengan 1 atau S = 1, yang berarti 

tidak ada refleksi ketika saluran dalam keadaan 

matching sempurna. Namun kondisi ini pada 

prakteknya  sulit untuk didapatkan. Oleh karena 

itu nilai standar  VSWR yang di ijinkan  untuk 

simulasi  dan pabrikasi antena mikrostrip adalah 

VSWR lebih kecil sama dengan 2 [1]. 

 

E.  Impedansi Masukan Antena  

Impedansi masukan adalah perbandingan 

antara tegangan dengan arus. Impedansi masukan 

suatu antena dapat dilihat sebagai impedansi dari 

antena tersebut pada terminalnya [1][2]. 

Impedansi masukan (Zin) terdiri dari bagian 

real  (Rin) dan imajiner (Xin) dan dapat ditulis 

sebagai berikut dalam Persamaan (1)[1][2]. 

Zin  =  ( Rin + j Xin ) Ω              (1) 

Impedansi saluran meningkat dengan 

mengecilnya lebar saluran w, karena saluran yang 

lebih sempit mengakibatkan meningkatnya 

induktansi seri dan mengecilnya kapasitansi 

shunt [7][2]. 

F.  Bandwidth antena 

 Bandwidth merupakan besar rentang frekuensi 

kerja dari suatu antena. Nilai bandwidth dapat 

diketahui apabila nilai frekuensi bawah dan 

frekueni atas dari suatu antena sudah diketahui 

seperti terlihat pada Gambar 1. Ferkuensi bawah 

adalah nilai frekuensi awal dari frekuensi kerja 

antena, sedangkan frekuensi atas merupakan nilai 

frekuensi akhir dari frekuensi kerja antena. 

namun demikian, pada saat perancangan dapat 

juga di sepakati  bahwa,  ferkuensi atas atau 

frekuensi bawah yang merupakan frekuensi kerja  
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Gambar. 1  Rentang frekuensi yang menjadi bandwidth [1][5][2]. 

 

dari antena [1][4][5]. Untuk mencari nilai 

bandwidth dapat menggunakan persamaan (2).  

 

 BW  =  %10012 x
f

ff

c


   (2)  

Dimana :  

 
2f  :  Frekuensi atas (Hz) 

 
1f  :  Frekuensi bawah (Hz) 

 cf :   Frekuensi tengah (Hz) 

 

G.  Teknik Pencatuan Antena Mikrostrip. 

Pencatauan secara langsung banyak 

digunakan karena mempunyaki kelebihan, yaitu 

sangat sederhana dalam pencatuan. Tetapi 

disamping kelebihan tersebut ada beberapa 

kekurangan yang terdapat pada pencatuan ini, 

seperti sangat sulit jika antena mikrostrip akan 

disusun secara array dan antena mikrostrip akan 

menghasilkan pita frekuensi atau bandwidth yang 

sempit sekitar 2% - 5% [1][2]. 

 

H. Saluran Antena Mikrostrip 

Saluran transmisi mikrostrip tersusun dari dua 

konduktor, yaitu sebuah garis (strip) dengan lebar  

W dan bidang pentanahan. Parameter yang 

penting untuk diketahui pada suatu saluran 

transmisi adalah impedansi karakteristiknya Z0 

dari saluran mikrostrip ditentukan oleh lebar strip 

(W) dan tinggi substrat (h) [1][2].  

Lebar saluran pencatu dapat dihitung dengan 

menggunakan Persmaan (3) dan Persamaan 

(4)[3][4][2]. 

12 0,61
1 ln(2 1) ln( 1) 0,39

2

r

r r

h
W B B B



  

   
         

   

(3)            

(4)                                                     
60 2

roZ
B




  

I. Antena Mikrostrip Bentuk Segitiga Sama Sisi.  

Antenna mikrostrip bentuk segitiga sama sisi 

mempunyaki panjang sisi sebesar a dan 

merupakan bentuk antena mikrostrip yang 

mempunyai luas bidang peradiasi terkecil 

dibandingkan dengan bentuk antena mikrostrip 

yang lainnya. Frekuensi resonansi dari antena 

mikrotrip bentuk segitiga sama sisi dapat 

ditentukan pada Persamaan (5) [1][2]. 

 

r

r
a

c
f

3

2
                  (5) 

Untuk menentukan panjang  sisi segitiga sama 

sisi dengan menggunakan Persamaan (6) [1][2]. 

 
rrf

c
a

3

2
      (6) 

Dimana :  

a  = Panjang sisi segitiga (m) 

fr  = Frekuensi kerja antena (Hz) 

c   = Kecepatan cahaya ( 3x10
8
) m/s  

  r   = Konstanta dielektrik relatif 

H. Antena Parasitik 

 Elemen-elemen parasitik adalah antena-antena 

sekunder yang diletakan dekat dengan antena 

utama atau antena yang didorong. Elemen-

elemen ini tidak diumpan secara langsung, tetapi 

mempunyai arus-arus yang diimbas padanya dari 

elemen utama  (atau dari gelombang yang 

diterima dalam hal sebuah antena penerima). 

Antena sekunder ini ditala agar menyebabkan 

pergeseran fasa yang tertinggal atau mendahului 

pada energi yang diradiasikan [8]. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

melanjutkan penelitian yang berjudul Antena 

mikrostrip bentuk segitiga pencatuan langsung 

dengan frekuensi kerja 2,4 GHz . karena pada 

penelitian sebelumnya lebar bandwidth yang 

didapat masih sesuai dengan teori yaitu 5,25% 

tentunya dengan penelitian ini akan 

dilanjutkanlagi untuk mencari teknik atau metode 

untuk meningkatkan bandwidth antena mikrostrip.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah desain antenna mikrostrip dengan 

parasitik.  

Dari data penelitian sebelumnya yaitu antena 

mikrostrip bentuk segitiga tunggal, maka antena 

tersebut diganggu atau diparasitikan dengan 

elemen plat strip yang lain untuk meningkatkan 
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lebar bandwidth. Setelah dilakukan simulasi dan 

didapatkan hasil yang maksimal peningkatan 

lebar bandwidth antena, maka dilakukan 

pabrikasi antena yang telah didesain. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk membuktikan antena mikrostrip dengan 

parasitik dapat meningkatkan lebar bandwidth, 

maka dibuat antena mikrostrip berbentuk segitiga 

tunggal yang digunakan sebagai pembanding 

antena tunggal dengan antena parasitik.  

4.1. Antena mikrostrip segitiga tunggal. 

Material Antena mikrostrip yang didesain 

adalah substrat FR4. Dari hasil penelitian 

sebelumnya didapatkan data antena mikrostrip 

segitiga tunggal sebagai berikut[2]:  
 

A. Desain lebar saluran pencatuan langsung. 

Saluran pencatuan langsung ditentukan 

Dengan perhitungangan  persamaan 3. 

 

roZ
B



 260


 
  B  =  5,70 

12 0,61
1 ln(2 1) ln( 1) 0,39

2

r

r r

h
W B B B



  

   
         

   

00,3W mm [2] 

Sehingga lebar saluran pencatuan langsung 

antena didapat 3 mm [2]. 

 

B.  Desain ukuran patch segitiga tunggal 

Untuk mendapatkan ukuran berapa milimeter 

panjang sisi segitiga antena yang akan didesain 

dilakukan dengan menggunakan persamaan 8 [2]. 

C   =  3 . 10
8 
 m/sec. 

fr   =  2,4 GHz. 

r  
=  4,3 

rrf

c
a

3

2
   

         18,40a  mm [10] 

Dari hasil perhitungan didapatkan sisi segitiga 

antena sebesar 40,18 mm, bentuk antena yang 

didesian dapat dilihat pada Gambar 2. Setelah 

dilakukan iterasi dengan menggunakan software 

AWR didapatkan kinerja antena  mikrostrip 

bentuk segi tiga  yang maksimal, lihat Tabel 1 [2]. 

 
Gambar  2. Gambar patch segitiga sama sisi yang akan  didesain [2] 

 

4.2. Perancangan antena mikrostrip 

segitiga parasitik. 

 Dari hasil simulasi dan iterasi menggunakan 

software AWR, maka didaptkan bentuk dan  

antena mikrostrip parasitic seperti pada Gambar 

3. Setelah desain antena mikrostrip parasitic 

didapat, maka dilakukan simulasi sehingga 

didapatkan nilai return loss sebesar -26,15 dB 

lihat Gambar 4.  Setelah nilai return loss antena 

mikrostrip parasitic memenuhi standar lebih dari 

-10 dB maka dilakukan simulasi nilai VSWR 

sehingga didapat nilai VSWR 1,104 lihat Gambar 

5. Setelah hasil simulasi return loss dan VSWR 

memenuhi nilai standar, dilakukan simulasi untuk 

mengetahui nilai impedansi antena mikrostrip 

parasitic dan didapatkan impedansi sebesar 52,48 

Ω  lihat Gambar 6. 

 
V.  ANALISA HASIL PERANCANGAN DAN 

PENGUKURAN. 

A. Analisa antena mikrostrip tunggal bentuk 

segitiga terbalik. 

1)  Analisa hasil simulasi return loss: Dari 

hasil iterasi dan simulasi antena mikrostrip 

tunggal bentuk segitiga  terbalik, sehingga 

didapatkan nilai return loss -45,46 dB. Gambar 

return loss hasil simulasi dengan menggunakan 

software AWR dapat dilihat   pada Gambar 8.  

Dari Gambar 7. lebar bandwidth dapat dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 5 [2]. 

BW  = f2 - f1 

        = 126 MHz 

BW =  %10012 x
f

ff

c


 

         = 5,25 % 
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TABEL 1 

HASIL ITERASI DAN SIMULASI DENGAN 

MENGGUNAKAN SOFTWARE AWR [2]. 

Panjang 

Sisi 

Segitiga 

(mm) 

Lebar 

Pencatu 

(mm) 

Return 

Loss 

(dB) 

VSWR 
Impedansi 

(Ω) 

40,18  3,11 -11,03 1,781 28,10 

39,03 3 -45,46 1,011 49,53 

38,33 3 -15,69 1,395 68,40 

 

 

 
Gambar 3. Ukuran anten mikrostrip parasitik yang akan dicetak. 

 
 

 

Gambar 4.  Return loss hasil simulasi dan iterasi antena mikrostrip  

parasitik  

 

 

 

 

 

 Gambar 5.  Hasil simulasi dan iterasi vswr antena mikrostrip 

parsitik 
 

 

 
Gambar 6. Impedansi antena mikrostrip dengan 

menggunakan Software AWR. 

 

 

 

Gambar 7.  Grafik return loss hasil simulasi  
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2)  Analisis hasil simulasi VSWR:  Dari 

hasil iterasi ini maka antena mikrostrip tunggal 

bentuk segitiga pada posisi mendekati matching 

sempurna ketika sisi patch 39,03 mm. Grafik 

nilai VSWR hasil iterasi dapat dilihat pada 

Gambar 8 [2]. 

3) Analisis hasil simulasi impedansi: 
Impedansi masukan antena mikrostrip yang 

bagus adalah pada saat nilai impedansi masukan 

50 Ohm. Untuk mendapatkan nilai impedansi 

mendekati 50 Ohm dilakukan iterasi pada patch 

antena mikrostrip sampai didapatkan nilai 

mendekati 50 Ohm. Nilai impedansi hasil desain, 

iterasi dan simulasi dapat dilihat pada Gambar 9. 

Dari  Gambar 9. Impedansi masukan dapat 

dihitung dengan Persamaan 4 sehingga 

didapatkan Zin : 

Zin  =  ( Rin + j Xin ) Ω 

             Zin  = 49,53 Ω [10] 

4) Realisasi rancangan antena mikrostrip 

bentuk segitiga tunggal: Hasil fabrikasi antena 

mikrostrip tunggal yang berbentuk piramida 

terbalik dapat dilihat pada Gambar 10 [2]. 

5) Pola radiasi pengukuran antena mikrostrip 

bentuk segitiga terbalik. Dari hasil pengukuran 

dan setelah dilakukan perhitungan normalisasi 

maka didapat pola radiasi antena mikrostrip 

segitiga tunggal dengan HPBW sebesar 100 °. 

Pola radiasi hasil pengukuran setelah di 

normalisasi  dapat dilihat pada Gambar 11 [2]. 

 

B. Analisa Antena Mikrostrip Parasitik 

Bentuk Segitiga. 

1) Analisis return loss dan lebar 

bandwidth hasil simulasi. Dari desain antenna 

parasitic bentuk segitiga pada Gambar 10 setelah 

dilakukan iterasi dan simulasi didapatkan nilai 

retun loss – 26,15 dB di frekuensi 2,4 GHz, 

frekuensi bawah 2267,2 MHz dan  frekuensi atas 

2513,6 MHz.  Gambar grafik return loss dapat 

dilihat pada Gambar 12. Lebar bandwidth dapat 

dihitung sebagai berikut: 

BW = %10012 x
f

ff

c


 

BW = 10,26 % 

Atau  

BW =  f2 – f1  

BW  = 246,4 MHz 

 
Gambar 8.  VSWR  Hasil Simulasi dengan software AWR [2]. 

 

 
Gambar  9.  Grafik impedansi antena mikrostrip segitiga terbalik [2]. 

 

 
Gambar 10. Fabrikasi antena mikrostrip tunggal bentuk segitiga 

terbalik [2] 

 

2)  Analisis VSWR Hasil Simulasi. Dari 

hasil simulasi dan iterasi, maka grafik VSWR 

dapat dilihat pada Gambar 13 dengan nilai 

VSWR 1,104 yang berarti antenna mikrostrip 

dengan parasitik telah memenuhi syarat kerja 

antena mikrostrip, dengan nilai VSWR kurang 

dari 2. 
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.  

Gambar 11.  Pola radiasi hasil pengukuran setelah  dinormalisasi.  

 

3) Analisis Impedansi Hasil Simulasi: 

Impedansi masukan antena mikrostrip yang 

bagus adalah pada saat nilai impedansi masukan 

50 Ohm. Nilai impedansi hasil desain, iterasi dan 

simulasi dapat dilihat pada Gambar 14. 

Dari  Gambar  14.  impedansi masukan dapat 

dihitung dengan Persamaan 4. 

 Zin  =  ( Rin + j Xin ) Ω 

 Zin  = 52,84 Ω 
 

4) Realisasi rancangan antena mikrostrip 

parasitik bentuk segitiga: Dari Gambar 3 

dilakukan fabrikasi antena mikrostrip tunggal 

yang  berbentuk segitiga terbalik, hasil fabrikasi 

antena mikrostrip dapat dilihat pada Gambar 15. 
 

5) Pola Radiasi Pengukuran Antena 

Mikrostrip Dengan Parasitik: Dari hasil 

pengukuran dan setelah dilakukan perhitungan 

normalisasi maka di dapatkan pola radiasi dengan 

HPBW sebesar 80° lihat pada Gambar 16.  

Untuk melihat hasil desain antena mikrostrip 

tunggal dan antena mikrostrip dengan parasitik 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

 

 
Gambar 12. Grafik return loss hasil simulasi dengan software AWR 

 

 
Gambar 13. Grafik VSWR dari Simulasi 

 

 
Gambar 14.  Impedansi masukan saat proses iterasi 
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Gambar 15. Antena mikrostrip parsitik bentuk segitiga terbalik 

 

 
Gambar 16.  Pola radiasi hasil pengukuran setelah dinormalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABEL 2. 

PERBANDINGAN ANTENA MIKROTRIP TUNGGAL 
TERHADAP ANTENA MIKROSTRIP PARASITIK. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian desain antena mikrostrip 

parsitik bentuk piramida terbalik pada frekuensi 

WIFI (2,4 GHz - 2,4835 GHz), sehingga 

didapatkan kesimpulkan : 

1. Dengan metode parasitik bandwidth yang 

dihasilkan lebih lebar dibandingkan dengan 

bandwidth antena mikrostrip sebelum 

diparasitik yaitu dari 126 MHz (5,25%) 

menjadi 246,4 MHz (10,26%)  atau 

meningkatkan lebar bandwidth sebesar 

95,55%. 

2. Lebar Bandwidth dipengaruhi oleh 

pergeseran dan jarak  patch parsitik. 

3. Dari hasil pengukuran dan perhitungan pola 

radiasi, diperoleh nilai HPBW antena 

mikrostrip tunggal 100
o 

dan nilai HPBW 

antena mikrostrip dengan parasitic sebesar 

80
o
 atau terjadi penurunan nilai HPBW 

sebesar 20
o
. 
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Antena 

Mikrostrip 

Return 

Loss      

(dB) 

VSWR 
Impedansi Bandwidth HPBW 

(Ω) (MHz) % (˚) 

Tunggal -45.46 1.011 49.53 126 5.25 100 

Parasitik -26.15 1.104 52.84 246.4 10.26 80 
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Abstract - Piezoelectric materials have started diaplkasikan in 

some applications such as transducers for energy harvesting. In 

this study we use FEA method to optimize the piezoelectric beam. 

Deflection obtained in this study is equal to 83 nm when its 

resonant frequency is obtained at 13.4 Hz. The piezoelectric 

material can produce a large deflection when it vibrates at its 

resonance frequency. The results also showed that optimization of 

electrical power generated indicate large resistance and also relates 

to the length of the PZT material and can affect the deflection of 

the cantilever beam. 

I. PENDAHULUAN 

Cantilever sekarang ini menjadi hal menarik untuk 

dipelajari dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan banyaknya 

aplikasi yang dapat diterapkan dengan menggunakan 

cantilever seperti aktuator, sensor dan energy harvesting. 

Dalam hal energi harvesting, sekarang ini masih bertumpu 

pada device yang bisa portable dan kedepan nya akan menjadi 

kecil tetapi ukuran baterai masih sama yaitu masih dalam 

skala centimeter tetapi dengan power yang kecil. Diharapkan 

kedepan ukuran baterai dapat menjadi lebih kecil tetapi 

memiliki power yang besar sehingga memungkinkan 

dihunakan oleh device yang bergerak/portable. 

Alternatif dari penyelesaian masalah di atas dalah dengan 

merancang baterai atau divais energi harvesting dari material 

piezoelektrik (PZT). Material ini banyak digunakan sebagai 

transduser untuk mengkonversi energy listrik menjadi energy 

gerak [1]. Umeda [2] merupakan salah satu diantara peneliti 

awal yang menggagas generator PZT dan mengusulkan model 

persamaan elektrikal yang dikonversi dari energy mekanik ke 

energy listrik. Roundt [3-5] mengggunakan sedikit pendekatan 

pada persamaan rangkaian listrik untuk menjabarkan PZT dan 

diikuti oleh hasil yang juga dapat diterima dan logis. Namun, 

analisis nya hanya mendapat hasil 1 hingga 10 m⁄s^2 kondisi 

vibrasi. Eggborn [6] membangun model analitik untuk 

memprediksi energi harvesting dari cantilever beam 

menggunakan teori beam-Bernoulli dan dibandingkan dengan 

hasil eksperimen nya. 

II. DESAIN BEAM CANTILEVER  

Persamaan linier untuk material piezoelektrik [7] sudah 

pernah dijelaskan termasuk ada di dalamnya variable 

koefisien e_31, konstanta dielektrik Ɛ_33 dan medan listrik 

yang dipengaruhi oleh tebal lapisan E_z, seperti persamaan 1. 

 (1) 

 

Tegangan σ pada arah z diasumsikan nol. Hal ini terjadi 

ketika tebal lapisan piezoelektrik berbanding dengan panjang 

beam yang sangat tipis. 

Untuk merancang beam cantilever dan menganalisisnya 

kami menggunakan metoda finite element analysis (FEA). 

Pada gambar 1 terlihat desain 3 dimensi beam piezoelektrik 

yang terditri dari bagian foam, aluminium dan piezoceramic. 

Bagian fixed constraint merupakan bagian statis dari beam 

tersebut. 

 
 

Gambar 1. Desain 3 dimensi beam piezoelektrik 

 

Kondisi batas (boundary condition) pada desain ini yaitu di 

modul “structural mechanics”, beam cantilever dibuat static di 

x=0 sedangkan sisi lainnya dibuat bebas. Selain itu, untuk 

komponen elektrostatiknya yaitu dibatasi dengan mengalirkan 

tegangan 20 V beda potensial diantara bagian atas dan bawah 

lapisan pada domain piezoceramic. Hal ini dapat 

membangkitkan medan listrik yang tegak lurus dengan arah x. 

Material properties yang digunakan pada studi ini terlihat 

pada Tabel 1. Aluminium ada pada menu “predefined 

material”, sedangkan untuk material foam harus diinput secara 

manual karena belum tersedianya data pada perangkat ini. 

Material piezoceramic  PZT-5H ada pada modul MEMS. 

Sedangkan untuk nilai variable lain yang diperlukan dalam 

studi ini sepeti elastisitas matrix, matriks kopling piezoelektrik, 

e, atau permitivitas matrix relative.  

 

Tabel 1. Properties material yang digunakan 

Property Aluminium Foam Piezoceramic 

E 70 GPa 35.3 MPa - 

V 0.35 0.383 - 

ρ 2700 kg/m3 32 kg/m3 7500 kg/m3 

 

Untuk bagian meshing pada studi ini digunakan bentuk free 

tetrahedral seperti ditunjukkan pada gambar 2. Meshing ini 

sangat penting dalam FEA karena dalam step ini, model yang 
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kita optimasi akan dibagi-bagikan dalam banyak komponen, 

sehingga dalam proses FEA ini nantinya akan di”combine” 

hasil dari komoponen satu dengan yang lain dan mendapat 

hasil akhir. Dalam studi ini digunakan mesh dengan ukuran 

“predefined normal” untuk mengurangi waktu kalkulasi dan 

keterbatasan spesifikasi komputer yang digunakan. 

 

 
 
Gambar 2. Bentuk meshing pada beam cantilever 

III. .HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deformasi atau lengkungan (bending) lapisan 

piezoceramic dan lapisan fleksibel foam termasuk ditunjukan 

pada Gambar 3. Pada studi ini, defleksi yang diperoleh adalah 

sebesar 83 nm. Untuk menghasilkan daya listrik yang 

optimum, element piezoelektrik harus bergetar pada frekuensi 

naturalnya di mana jika terjadi maka akan menghasilkan 

defleksi yang besar. Dalam studi ini, beam cantilever 

frekuensi nya terdapat pada 13.4 Hz. 

 

 
 

Gambar 3. Defleksi beam cantilever pada x= 60 mm 

 

Hasil beda potensial pada studi ini terlihat pada gambar 4. 

Beda potensial maksimum yang dihasilkan adalah 20 Volt. 

Setelah dioptimasi dengan FEA, maksimum daya yang 

didapat adalah 6.5 mW dengan panjang PZT Lp=0.26 m 

sedangkan resistansi pada studi ini cenderung menurun ketika 

panjang material piezoelectrics bertambah. Pada Tabel 2 

terlihat hasil dari optimasi beam cantilever. 

 

Tabel 2.Hasil optimasi dan relasi antara panjang material PZT, 

resistansi dan daya 

 

Panjang material 

piezoelektrik (m) 

Resistans

i (kΩ) 

Daya 

(mW) 

0.05 149 2.6 

0.1 75 4.4 

0.2 37 6.3 

0.26 29 6.5 

0.3 25 6.4 

0.4 19 5.5 

05 15 4.5 

 

Untuk hasil optimum didapat ketika panjang material 

piezoelektrik yaitu 0.26 m dan didapat resistansi sebesar 29 

kΩ. Namun hal ini tidak mudah untuk mengimplementasikan 

panjang material piezoelektrik sebesar ini karena akan 

merubah karakteristik beam cantilever secara keseluruhan 

termasuk efke kepada cross section, modulus Young’s dan 

frekuensi. Maka dari itu akan berdampak dan berpengaruh 

pada menurun nya defleksi beam cantilever, ketegangan 

(strain) material piezo dan daya [6]. 

IV. KESIMPULAN  

 

Desain dan pemodelan beam piezoelektrik telah dilakukan 

dengan menggunakan metoda FEM. Dari hasil yang didapat 

data disimpulkan bahwa material piezoelektrik ini dapat 

menghasilkan defleksi yang besar ketika bergetar pada 

frekuensi resonansinya. Hasil optimisasi juga menunjukkan 

bahwa daya listrik yang dihasilkan mengindikasikan resistansi 

yang besar juga dan berkaitan dengan panjang material PZT 

serta dapat mempengaruhi defleksi dari beam cantilever. 
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Abstract - in this study we investigate the impact of macrocell 

size on the implementation LTE femto Integrated with GSM 

network since the coexistence network strongly depends on 

deployment condition, for instance, macrocell size. In the previous 

study related to the coexistence network, LTE femto are deployed in 

GSM macrocell. The LTE femto itself operates in GSM band under 

certain frequency allocation scheme as a means of facilitating 

smooth transition toward LTE on GSM frequency band. 

Nevertheless, it does not provide a solution about the impact of 

macrocell size yet. Uplink of GSM is considered in this study. The 

performance of both systems are analyzed mathematically in terms 

of SINR and femtocell throughput. Simulation is employed to 

support analysis which the result shows that macrocell size will give 

an impact to the performance of the coexistence system. Parallel to 

this, the expanding of macrocell size will decrease SINR GSM BS, 

in spite of that, it will increase SINR LTE femto and femtocell 

throughput as well. For that reason, the implementation of LTE 

femto integrated with GSM network can be influenced by macrocell 

size. 

 
Keywords: GSM Macro; LTE femto; Macrocell size. 

 

I. INTRODUCTION 
Since the growth of multimedia applications, mobile 

network operator observes rapid growth of data traffic load 

demand in their networks. Some studies show that total 

wireless network traffic produced from voice and data service 

will increase ten-times by 2015 compared to 2009 in develop 

region [1]. Operator have to find the way to increase system 

capacity with limited frequency resources , one of the solution 

is finding incumbent operators called GSM refarming. It 

refers to reallocating frequency GSM bands to more frequency 

efficient and optimized technologies, for instance, LTE. In 

other words, GSM refarming is a strong need. Yet, it is a time 

consuming since it is not simply to do for mobile operator to 

shut down their GSM network shortly due to the existing 

voice demand and global roaming capability as well [2]. 

The coexistence of LTE system with existing GSM cellular 

network is proposed to address the challenge of growing data 

demand and maintain GSM service. In [7] studied that 

deployment cognitive devices in downlink of cellular network 

which show that only limited opportunity of frequency sharing 

exists. Thus, we are going to concern on uplink GSM system. 

In the coexistence system studied in [3], LTE femtocell are 

deployed on GSM cell. In spite of that, the LTE femto itself 

operates on GSM band under certain frequency allocation 

scheme as means of facilitating smooth transition toward LTE 

on GSM frequency band.  It has been studied that LTE 

femtocell know how to set off a destructive interference to 

LTE macro network when femtocell uses same frequency 

channel with macro system [5, 6]. 

On deployment LTE femto to GSM network, one of 

questions is need to be investigated; how will the impact of 

macrocell size to the performance of GSM macro and LTE 

femto. In [3] does not provide a solution clearly, that is why, 

we are going to investigate the impact of macrocell size in this 

study. In view of that, it is needed to evaluate the feasibility of 

the coexistence network in relation to macrocell size. 

The paper is organized as follow. In section II, we 

introduce system model and formulation. Section gives the 

detail of performance metrics used in this study, the 

evaluation and result are presented in section IV.This section 

also give discussion of the result. The conclusion and future 

work plan are outlined in section V. 

 

II. SYSTEM MODEL & FORMULATION 

A. Coexistence Model 

The coexistence network should be acceptable of both 

GSM and LTE systems. In the meaning that the deployment 

of LTE femtocells should not degrade the performance of 

GSM networks, meanwhile provide proper service in the 

newly deployed LTE femtocell.  

In the coexistence network, the LTE femtocells operate on 

orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) 

technology so they are able to utilize several fractions of radio 

frequency without interfering with other parts of the frequency 

lying in between. In the study of frequency allocation between 

GSM and LTE femtocell, the scheme proposed in [3] is 

adopted in which LTE femtocell can utilize all the channels 

except those are used by the GSM macrocell where the 

femtocells are located. 

For example, supposing GSM cell employs reuse cluster f1. 

LTE femtocells located in this GSM cell may not use f1 in 

order to prevent severe interference to the GSM BS. Each of 

them possibly will utilize remain clusters f2 f3 f4 by a means 

of OFDM as depicted in Fig.1 

 

Fig.1 Channel alocation scheme for LTE femtocells 

located in a GSM cell using reuse cluster f1 [3] 

In this frequency allocation scheme, each LTE femtocell is 

enabled to operate on all GSM channels except those utilized 

by its master GSM macrocell. 
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Uplink interference received by GSM BS and LTE 

femtocell are illustrated as below. 

 
 

Fig.2 Uplink Interference Model 

 

In Fig.2 macrocell GSM base station in f1 to be the victim 

inter-cell interference, it receives interference from GSM MS 

connected to cells ∈ Ψ (f1) and interfered by LTE femtocells 

located in GSM cell ∉ Ψ (f1). Meanwhile for LTE femtocell 

in f1, it receives interference from GSM MS connected to ∈ 

Ψ (f1), femtocell in other GSM cells ∉ Ψ (f1) and femtocell in 

the same cell. 

 

B. GSM network model. 

   GSM operates in various frequency bands, in this study 

1.8GHz is considered. As a technology based on time division 

multiple access (TDMA), GSM employs frequency reuse and 

cluster formation to utilize the frequency resources. Frequency 

allocated to an operator can be divided into K groups and 

shared by each reuse cluster. The K is name as reuse factor. In 

this study we focus on GSM Uplink.We consider hexagonal 

cell model having an Omni-directional base station in the 

center with cell radius R. Mobile stations (MSs) are generated 

and it moves towards random directions in the system.   

If Pg(r) be the transmission power of a GSM MS which 

distance from the serving BS is r. Also, If Qg be the received 

signal power at the BS. Hence [3], 

 

Q
g
 = P

g
(r) L(r) = P

g
(R) L(R)                    (1) 

 

Which L (d) denotes the propagation loss for the distance 

d.From (1), we get [3]  

 

P
g
(R)                                   (2) 

      

Which P
g
(R) is considered to be the maximum transmission 

power of the GSM MS.  

      For the propagation model, COST231 Hata model with 

the center frequency of 1.8GHz is adopted, with BS antenna 

height as 30m, and MS height as 1.5m, L (d) in dB scale is 

given as follows [3]: 

 

L (d) =136.2 + 35.2log10 (d [km])              (3) 

 

C. LTE Indoor femtocell model 

 

      LTE femtocells are assumed to be used in indoor 

environment, and Motley-Keenan formula is used to the 

model indoor propagation.We assume that a femtocell where a 

BS and a MS located in the same floor of a building. 

Propagation loss at 1.8GHz is described as below [3]. 

 

L (d) = 37.5 + 20 log10 (d [m])                        (4)   

                                 

       Distance between MS and BS in the femtocell is 

assumed to be 20m. Wall penetration loss 5dB is considered 

for propagation between indoor and outdoor entities. In time 

division duplex (TDD) mode of LTE such that the BS and the 

MS of the femtocell use the same frequency band. If P
l
 

denotes the transmission power of the femtocell BS, the MS is 

also assumed to have the same transmission power. It occurs 

because bandwidth of LTE is spread over a number of GSM 

channels, we define effective transmission power of LTE 

femtocell which is the portion of transmission power affecting 

a single GSM frequency channel, denoted by P
l
eff. The 

received signal power corresponding to P
l
eff is denoted by 

Q
l
eff [3] 

       We suppose that the BS and MS of a femtocell are not 

distinguished by GSM system for the reason that the 

separation between the femto BS and MS is negligible 

compared to the size of GSM cell. As a result, it can be 

believed that a LTE femtocell as a single entity in the 

calculation of interference. 

 

III. PERFORMANCE METRICS 

 

A. SINR GSM BS and LTE Femtocell in uplink 

  The purpose of our study is to investigate the impact of 

LTE femtocell to the performance of GSM system.  In Fig.2 if 

Ψ (f1) denotes a set of GSM cells that use reuse cluster f1. In 

the coexistence network, to GSM radio link in a cell that 

belongs to Ψ (f1), the interference comes from two groups of 

sources, i.e other GSM MS connected to cells ∈ Ψ (f1) and 

LTE femtocell locates in the GSM cells ∉ Ψ (f1). 

    If Q
g
 denotes received signal power at the BS, Ij

gg 
is the 

expected value of interference from a GSM MS in cells ∈ Ψ 

(f1) to the considered GSM BS given as [3]. 

 

Ij
gg 

= 
 
)       

                                           

                          (5) 

 

Ikl
g
(x) denote the expected value of interference from a LTE 

femtocell in GSM cells ∉ Ψ (f1) to the considered BS is given 

as [3]; 
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Ik
lg

(x) = 
   

)    

          (6) 

 

Background noise at the GSM BS is denoted by Nb
g 

and 

equals to N0W
g
N

g
F. Let γ

g 
(x, M) be the expected value of 

SINR of the GSM BS given that there are M femtocells in 

each GSM cell with the distance of x from the nearest GSM 

BS [3]: 

 

(x,M                     (7)  

   

  Meanwhile, like shown in Fig.2 SINR of LTE femtocell 

located in cell ∈ Ψ (f1), the interference of the LTE femtocell 

come from GSM MS that employ f1, femtocells in other GSM 

cells   ∉ Ψ (f1), and femtocells in the same cell. 

  If Q
l
eff denotes effective received power at GSM channel, 

Ij
gl 

(x) be the expected value of interference from a GSM MS 

that employ f1 is given as [3],  

Ij
gl

(x) =  

  

 
          (8) 

 

Ik
ll
(x) denotes interference from femtocell in other GSM cells 

∉ Ψ (f1) is given by (9),  

Ik
ll
(x)=

  
          (9) 

 

Interference value from another femtocells in the same 

GSM cell is denoted by Is
ll 

(x) [3]; 

 

Is
ll
(x) =    

        (10) 

     

 Nb
l 

is back ground noise Nb
g 

and equals to N0W
g
N

g
F.  

(x,M), expected value SINR of the femtocell given M and x 

as follow [3]; 

=           

(11) 

 

B. Femtocell throughput 

 To measure throughput capacity on each channel for each 

LTE femtocell is calculated by using Shannon equation as 

follow [4]; 

 

C =   B   log2    (1 + (x, M))                    (12) 

 

Where B is channel bandwidth of LTE femtocell, (x, M) 

is SINR of the LTE femtocell system 

 

IV. EVALUATION AND RESULTS 

The impact of macrocell size to the performance of GSM 

network and LTE femto are investigated by numerical 

experiments. Parameters used in this study is shown in table.1 

 

Table 1. Parameters used for experiment 

 

Parameter Value 

K 4,7 

Macrocell Radius 

[km] 

(0.5, 0.2,...2) 

km 

Number femtocell 6 

P
g 
( R ) 30 dB 

P
l
eff 6 dB 

No -174 dB 

W
g
 200 kHz 

 
5 dB 

 
5 dB 

 

A. .Impact of macrocell size to the SINR of GSM 

 

 
 

Fig. 3 SINR of GSM versus GSM macrocell size 

 

Macrocell size will give a great impact to the received 

signal power and inter-cell interference. Simulation is 

employed to get relationship between macrocell size and 

SINR of GSM. 

In Fig.3 shows that SINR of GSM decrease as the 

increasing macrocell size for two different reuse factors. As 

long as macrocell size expand from R = 0.5 km until R = 2 km 

for the reuse factor K = 4, SINR of GSM tends to decrease 

siginificantly about 10 dB. For K = 7 decreases about 8dB. 

This trend occurs due to the impact of macrocell size to the 

received signal power and path loss. The greater macrocell 

size will increase path loss from GSM MS to GSM BS and 

reduce received signal power, consequently it decreases SINR 

of GSM. Besides that we can observe that among the two 

reuse factors used in our study, reuse factor K = 4 gives the 
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highest SINR of GSM when all parameters are same. When 

macrocell size R = 0.5 km, SINR GSM reaches 9dB for K = 4 

and 6 dB for K = 7. Afterward, SINR decreases as the 

increasing macrocell size. The trend that smaller reuse factor 

has highest SINR can be ascribed to the decrease interference 

from another femtocell in smaller reuse factor. 

 

B. Impact of macrocell size to the SINR of LTE femtocell 

 

Macrocell size gives an impact to inter-cell interference. 

Simulation is conducted to get relationship between macrocell 

size and the SINR of LTE femtocell. 

 

 
 

Fig .4 SINR of LTE femtocell versus GSM Macrocell size 

 

Fig.4 shows that SINR LTE femtocell increase as the 

increasing of macrocell size for two different reuse factors. As 

long as expand of macrocell size from R = 0.5 km until R = 2 

km for reuse factor K = 4, SINR LTE femtocell tends to 

increase about 8.5 dB.For K = 7 SINR of GSM increase about 

8 dB. It possibly occurs since in network with larger 

macrocell size, LTE femtocells are deployed in more 

extensively manner within GSM macrocell and distance 

among femtocells will be farther. It will reduce inter-femtocell 

interference, so it increases SINR of LTE femtocell. 

Meanwhile, we can observe that in the scenario deployment 6 

femtocells per GSM cell, SINR LTE femtocell for reuse factor 

K = 7 is higher than K = 4. It occurs since before 

accomodating more LTE femtocell in each GSM cell, network 

with bigger reuse factor receives less interference from GSM 

MS in co-channel cell. On the other hand, when deployed 

femtocell number increasing i.e accomodating 7 or more 

femtocell per GSM cell, it is possible that SINR for K = 4 is 

higher than SINR for K = 7.This trend occurs because inter-

interference femtocell for smaller reuse factor is less than 

bigger reuse factor. Hence, it increases SINR LTE femtocell. 

 

C. Impact of macrocell size to the femtocell throughput 

 

Macrocell size gives a great impact to the inter-cell 

interference and SINR femtocell, thus it affects throughput. 

Simulation is conducted to get relationship between GSM 

macrocell size and femtocell throughput. 

 

 
 

Fig.5 Femtocell throughput versus GSM macrocell size 

 

Fig.5 shows that femtocell throughput increase as the 

increasing of macrocell size for two different reuse factor. As 

long as expand of macrocell size from R = 0.5 km until R = 2 

km, for reuse factor K = 4, femtocell throughput tends to 

increase about 4.3x102 kbits/s, and for K = 7 femtocell 

throughput increase about 3.8x102 kbits/s. It occurs since in 

network with larger macrocell size, LTE femtocell deployed 

more extensively manner within GSM macrocell and distance 

among femtocells will be farther. It will reduce inter-femtocell 

interference, so increases SINR and femtocell throughput. 

More to the point, it can be seen in the scenario deployment 6 

femtocells per GSM cell, femtocell throughput for reuse factor 

K = 7 is higher than K = 4. It occurs since before 

accomodating more LTE femtocell in each GSM cells, 

network with bigger reuse factor receives less interference 

from GSM MS in co-channel cell. Conversely, when number 

deployed femtocell increase i.e accomodating 7 or more 

femtocell per GSM cell, it is likely that femtocell throughput 

for K = 4 is higher than throughput for K = 7. The trend that 

smaller reuse factor has higher throughput can be ascribed to 

the decrease interference from another femtocell in smaller 

reuse factor. 

V. CONCLUSION 

       In the study of macrocell size impact, we find that SINR 

GSM tends to decrease due to the increasing of macrocell 

size. It possibly occurs as the greater macrocell size will 

increase path loss from GSM MS to GSM BS and reduce 

received signal power, thus it decreases SINR of GSM. 

Opposite to GSM case, SINR LTE femtocell tends to increase 

due to the increasing of macrocell size.This trend occurs as in 

network with larger macrocell size, LTE femtocells deployed 

are deployed in more extensively manner within GSM 

macrocell and distance among femtocell will be farther so it 

reduces inter-femtocell interference. As well as femtocell 

throughput will increase if the SINR femtocell increase. 

Henceforth, it is recommended to deploy LTE femtocell in 

larger GSM cell when SINR and femtocell throughput are the 

major concerns. When protection of GSM system we are 

concern about, it is recommended to deploy LTE femtocell in 

smaller GSM cell. 

     As a final point, implementation LTE femto integrated 

with GSM network highly depends on deployment 
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conditions.In the future research, various deployment 

condition is required for further study. Additionaly, the 

advance interference management scheme for the coexistence 

network is similarly an attractive field for future research. 
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Abstract - This paper discusses research carried out in a 

manufacturing company producing clutch cover. Line 

clutch cover assembly is a line that serves as a clutch cover 

assembly. In this line there is a rivet caulking process in 

which this process is a process that served to make the rivet 

pin to integrate components into a single unit clutch cover. 

However, this process is a process that has the longest 

cycle time on the assembly line clutch cover. This happens 

due to waste waiting between man and machine power 

press rivet caulking. When the machine does the press 

rivet, man power does not do any preparation, and when 

the man power make the process of preparation of the 

products, the machine does not perform any process. 

Moreover, man power should provide clutch cover to the 

next. As a result of the process of caulking the rivet into 

the bottle neck of the clutch cover assembly line. 

Therefore, to overcome the problems created for the 

machine rotary table 4 cavity. Machine rotary table 4 has 4 

jig cavity, where each jig is there a different process but it 

is done simultaneously. Rotary table machine is controlled 

by Mitsubishi PLC module Q02H equipped with 

Mitsubishi servo motors QD75D1. 4 cavity rotary table 

machine is able to overcome the existing problems, so the 

work between man and machine power can be performed 

simultaneously. In addition, the rotary table 4 cavity 

machine while maintaining the value of safety that exists 

on the machine before. 

 

Keywords: caulking rivet process, cycle time, PLC, safety. 

I. PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan 

manufaktur yang memproduksi clutch cover. 

Pembuatan clutch cover terdiri dari beberapa line, 

yaitu: line sub assembly clutch cover, line 

manufacturing diaphragm, dan line assembly clutch 

cover. Line assembly clutch cover merupakan line 

yang berfungsi sebagai line yang merakit komponen 

komponen clutch cover. Produktifitas pada line 

assembly clutch cover sangat tinggi. Hanya saja pada 

line ini target produktifitas selalu tidak mencapai 

target. Hal ini disebabkan karena pada proses rivet 

caulking yang merupakan salah satu proses pada line 

assembly clutch cover terdapat bottleneck yang 

menyebabkan penumpukan produk. Penyebab dari 

penumpukkan produk adalah karena adanya 

pemborosan menunggu yang dilakukan oleh man 

power dan mesin. Ketika man power sedang 

melakukan proses assembly clutch cover mesin tidak 

melakukan proses press dan ketika mesin melakukan 

proses press man power tidak melakukan persiapan 

untuk assembly clutch cover. Kemudian setelah mesin 

selesai bekerja man power harus memberikan produk 

ke proses berikutnya. Oleh karena itu cycle time pada 

proses ini memiliki cycle time yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan proses lainnya. Karena 

terjadinya penumpukkan produk pada proses rivet 

caulking maka man power pada proses ini harus 

bekerja lebih keras dibandingkan dengan man power 

pada proses yang lain. Akibatnya man power pada 

proses rivet caulking akan lebih cepat merasa lelah 

dibandingkan dengan man power lainnya. Kelelahan 

man power akan berpengaruh dengan hasil pekerjaan 

yang dilakukan oleh man power tersebut, sehingga 

akan berpengaruh pada kualitas produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan mesin yang 

dapat melakukan beberapa pekerjaan secara 

bersamaan agar cycle time pada proses rivet caulking 

dapat berkurang dan pekerjaan man power menjadi 

lebih ringan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini berkaitan dengan bagaimana membuat 

sistem kontrol mesin Rotary Table 4 Cavity; 

bagaimana membuat program PLC Mitsubishi dengan 

melakukan 4 proses di masing-masing cavity dalam 

satu cycle; dan bagaimana pembuatan safety mesin 

rotary table 4 cavity tidak mengubah nilai safety yang 

ada pada mesin press rivet sebelumnya. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pengenalan Produk  

Perusahaan manufaktur ini bergerak di bidang 

otomotif. Salah satu produknya adalah clutch cover. 

Clutch cover merupakan salah satu komponen 

otomotif yang berfungsi sebagai penutup clutch disc. 

Clutch cover berfungsi untuk menekan clutch terhadap 

roda penerus dengan adanya tekanaan pegas. Clutch 

cover yang diproduksi merupakan clutch cover 

diaphragm spring. Gambar 1 memperlihatkan bentuk 

clutch cover diaphragm spring. 

mailto:agus.ponco@polman.astra.ac.id
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Gambar 1. Clutch cover diaphragm spring 

 

 

 

Clutch cover yang diproduksi oleh perusahaan 

manufaktur ini memiliki beberapa varian tipe, seperti: 

D*8, 1*D, 1*R, 2*R, D4*D. Perbedaan dari masing-

masing tipe dilihat dari ukuran dan jenis diapragm 

spring-nya. 

 

 

B. Line assembly clutch cover 01 

Line assembly clutch cover merupakan line yang 

merakit bagian bagian dari clutch cover yang masih 

terpisah menjadi satu bagian. Pada line assembly 

clutch cover 01 bertugas untuk merakit clutch cover 

dengan tipe D*8. Pada line assembly clutch cover 

tidak hanya merakit clutch cover tetapi line ini juga 

terdapat proses proses pengujian sebelum clutch cover 

dikemas. Adapun beberapa proses yang ada dari line 

ini yaitu: 

1. Proses press caulking 

2. Proses balancing 

3. Proses balance piece caulking 

4. Proses copying 

5. Proses run out 

6. Proses load tester 

 

Proses ini merupakan proses pengecekan load 

pada clutch cover. Proses ini bertujuan untuk 

menciptakan kenyamanan dan keamanan kopling pada 

saat digunakan. 

 

 

C. Permasalahan pada proses rivet caulking 

Untuk mendukung semua proses yang ada di line 

assembly clucth cover, line ini dilengkapi dengan 

mesin mesin yang memiliki machine time yang cepat. 

Hanya saja ada beberapa mesin yang memiliki cycle 

time yang tinggi salah satunya adalah proses rivet 

caulking. Tabel 1 memperlihatkan rata-rata machine 

time dan cycle time masing masing proses 

berdasarkan data yang diambil pada line. 

 

TABEL I. Data machine time dan cycle time pada line assembly 

clutch cover 

 

No Proses Machine 

time (detik) 

Cycle time 

(detik) 

1 Rivet caulking  10 26 

2 Balancing  12 22 

3 Balance piece 

caulking  

7 15 

4 Copying  12 15 

5 Run out  14 24 

6 Load tester  16 20 

 

Berdasarkan Tabel I bahwa cycle time pada 

proses rivet caulking merupakan cycle time tertinggi 

di line assembly clutch cover. Seperti yang telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

proses rivet caulking merupakan pengikatan pressure 

plate dengan diaphragm spring. Proses ini merupakan 

proses perakitan clutch cover dimana ada beberapa 

komponen yang harus dirakit sebelum melakukan 

proses rivet. Cycle time yang tinggi pada proses ini 

terjadi akibat adanya pemborosan menunggu. Man 

power harus menunggu atau tidak melakukan 

pekerjaan apapun sebelum proses rivet selesai dan 

ketika proses selesai man power melakukan perakitan 

komponen clutch cover dan ketika perakitan selesai 

mesin dapat melakukan proses rivet. Hal tersebut 

merupakan bottle neck yang terjadi pada proses rivet 

caulking. 

 

 

D. Penanggulangan dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, bahwa 

terjadi pemborosan menunggu yang dilakukan oleh 

man power yang menyebabkan penumpukkan produk 

dan cycle time yang tinggi. Berdasarkan flow process 

yang ditunjukkan pada Gambar 2, ada beberapa 

tahapan yang dapat dilakukan secara paralel. 

Untuk melakukan proses secara paralel maka 

dibuatkan mesin rotary table yang terdapat beberapa 

mekanisme yang dilakukan secara bersamaan. Berikut 

adalah spesifikasi mesin baru yang dibutuhkan pada 

proses rivet caulking: 

 Membuat mesin yang memungkinkan man power 

dapat mempersiapkan komponen clutch cover 

pada jig ketika mesin melakukan proses press. 

 Membuat sistem pick and place pada mesin baru 

agar ketika proses press selesai man power tidak 

perlu memberikan produk ke proses berikutnya 

dan langsung menyiapkan komponen clutch cover. 

 Membuat sistem peletakkan pin rivet otomatis 

agar pekerjaan man power lebih mudah dan cepat. 

 Meningkatkan machine time pada proses press 

rivet dengan menggunakan mesin press yang 

lebih cepat. 

 Menjadikan proses press, pick and place, 

peletakkan pin rivet otomatis dan persiapan 
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komponen clutch cover bekerja bersamaan dalam 

satu kali proses. 

Berdasarkan penanggulangan yang dilakukan, 

maka dibutuhkan mesin Rotary table 4 cavity yang 

dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Flow process 

 

 

 

E. Spesifikasi mesin yang dibutuhkan dilapangan 

Dalam pembuatan Mesin rotary table 4 cavity, mesin 

harus mampu mempermudah man power dan 

meningkatkan produktifitas pada line assembly clutch 

cover. Selain itu mesin harus mampu memenuhi 

kebutuhan di lapangan seperti berikut: 

 Mesin ini harus mampu melakukan proses prepare 

pin, press rivet dan pick and place secara 

bersamaan 

 Mesin ini harus dapat membuat operator tidak 

perlu menunggu mesin selesai melakukan proses 

rivet untuk menyusun komponen clutch cover. 

 Mesin ini membutuhkan sistem kontrol yang 

settingnya tidak dapat diubah oleh operator dan 

memudahkan bagian maintenance dalam 

melakukan perbaikan dan improvement apabila 

terjadi masalah. 

 Mesin ini harus terdapat sistem safety dengan 

tujuan keamanan operator dalam bekerja dapat 

terlindungi dan menghilangkan faktor penyebab 

kecelakaan dalam bekerja. 

 Mesin ini harus dilengkapi dengan tombol 

emergency stop. Tombol ini digunakan untuk 

memberhentikan mesin secara seketika dan 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja dalam 

proses mesin. 

 Mesin dapat langsung bekerja dengan hanya 

menekan satu start switch. 

 Operation panel tidak menggunakan banyak 

tombol agar mempermudah operator dalam 

mengoperasikan mesin. 

 Mesin dapat langsung melakukan proses jika 

beberapa syarat sudah dipenuhi. Syarat yang 

dimaksud yaitu semua aktuator sudah dalam 

keadaan Home pos, area mesin bebas dari tangan 

operator, supply angin untuk pneumatik sudah 

masuk ke mesin, dan produk sudah terpasang 

dengan benar di mesin. 

 Mesin dapat langsung berhenti dan terdapat sinyal 

untuk memberitahu operator jika terjadi abnormal 

condition pada saat mesin melakukan proses. 

 Terdapat indikator home pos untuk aktuator pada 

mesin 

 

 

F. Perancangan Mekanik Mesin Rotary Table 4 

Cavity 

Perancangan mekanik mesin Rotary table 4 cavity 

yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Perancangan mekanik mesin Rotary table 4 cavity 

 

 

Gambar 3 digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan mesin rotary table 4 cavity. Berdasarkan 

Gambar 3 berikut, bagian-bagian dari layout mesin 

rotary table 4 cavity yang ditunjukkan pada Tabel II. 
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Tabel III. Rancangan mesin rotary table 

 

No Keterangan 

1 Mesin press komatsu  

2 Box panel  

3 Motor slider pick and place  

4 Pick and place  

5 Rotary table  

6 Box display komatsu  

7 Box display rotary table  

8 Robot toshiba  

9 Box panel komatsu  

10 Frame mesin  

11 Feeder pin  

12 Jig clutch cover  

13 Motor servor  

 

 

 

G. Perancangan Mekanisme rotary table 

Berdasarkan permasalahan pada proses rivet caulking 

maka dibuatkan mekanisme rotary table. Pada rotary 

table ini memilki 4 cavity dimana masing masing 

cavity menjalankan proses yang berbeda tetapi bekerja 

dalam waktu yang bersamaan. Adapun mekanisme 

rotary table dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Mekanisme rotary table 

 

Perputaran pada meja digerakkan oleh motor servo. 

Motor servo dapat bekerja dengan tepat mengikuti 

instruksi yang diberikan, meliputi posisi dan 

kecepatan. Dengan menggunakan motor servo maka 

perputaran meja dapat bergerak dengan kecepatan 

tinggi dan akurasi yang tepat. Adapun motor servo 

yang digunakan adalah motor servo tipe HF-SP202B. 

Tabel IV menunjukkan spesifikasi motor servo. 

 
Tabel IV. Spesifikasi motor servo tipe HF-SP202B 

 

Spesifikasi  Keterangan  

Power facility capacity (kVA)  3.5  

Rated output (kW)  2  

Rated torque (Nm)  9.55  

Maximum torque (Nm)  28.6  

Rated speed (r/min)  2000  

Maximum speed (r/min)  3000  

Permissible instantenous speed 

(r/min)  

3450  

Power rated at continous rated 

torquw (kW/s)  

23.8  

Rated current (A)  10  

Maximum curent (A)  30  

 

 

Gear box yang digunakan untuk meningkatkan 

torsi adalah gear box dengan tipe EW80V60-RU. Gear 

box ini memiliki penurunan rasio aktual sebesar 1/60. 

Dengan penurunan rasio tersebut sudah cukup untuk 

dapat memutar meja tersebut. 

 

 

H. Perancangan Kontrol Mesin Rotary Table 4 

Cavity 

 

Gambar 5 memperlihatkan rancangan control mesin 

rotary tale 4 cavity. 

 

 

Gambar 5. Rancangan control mesin rotary table 4 cavity 

 

 

Perangkat proses pada mesin rotary table 4 cavity 

menggunakan PLC sebagai pusat pengontrol program. 

Pada sistem pengontrolan ini output diterima dari 

sinyal input yang diberikan. Sinyal input berasal dari 

man power ataupun sensor yang dipasang pada mesin. 

PLC yang digunakan pada mesin rotary table 4 cavity 

adalah PLC Mitsubishi jenis modular di mana input 
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dan output dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 

Sesuai dengan standar elektrik yang digunakan, PLC 

Mitsubishi yang digunakan adalah Q-series. Berikut 

piranti piranti PLC yang digunakan pada mesin rotary 

table 4 cavity: 

 Main base: Mitsubishi Q38B 

 Power supply: Mitsubishi Q61P 

 CPU: Mitsubisi Q02H 

 Input: 2 modul QX42 

 Output: 2 modul QY42P 

 Spesial modul: 1 modul Mitsubishi servo motor 

QD75D1 

 

 

Komponen input berfungsi sebagai pemberi 

sinyal terhadap PLC. Sinyal ini yang akan diproses 

oleh program PLC untuk dilakukan eksekusi. 

Komponen input yang digunakan pada mesin Rotary 

table 4 cavity yaitu: 

 HMI. HMI (human machine interface) yang 

digunakan pada kontrol mesin ini berupa touch 

screen. HMI digunakan sebagai alat penghubung 

antara operator dengan mesin. Alat penghubung 

yang dimaksud yaitu operator dapat mengetahui 

kondisi mesin yang sedang berlangsung pada 

mesin. Selain itu HMI juga menampilkan 

kesalahan-kesalahan atau error yang terjadi pada 

mesin sehingga operator dapat langsung 

mengetahui error yang terjadi pada saat proses 

berlangsung. Layar sentuh yang digunakan pada 

mesin Rotary table 4 cavity yaitu PROFACE 

dengan tipe AGP3301-S1 DC24V. 

 Limit switch. Limit switch berfungsi sebagai start 

switch atau tombol untuk mengaktifkan program 

auto pada PLC. Limit switch yang digunakan 

pada mesin ini yaitu dari OMRON dengan tipe 

WLD28-LD. 

 Proximity switch. proximity switch digunakan 

sebagai alat pendeteksi posisi beberapa actuator 

seperti linear motor IAI, komatsu machine press. 

Poroximity switch juga digunakan untuk 

mendeteksi product pada pick and place dan juga 

pengunci pada table rotary.dalam. Proximity 

sensor digunakan pada mesin ini yaitu dari 

OMRON dengan tipe E2E-X2D1-N 2M. 

 Photoelectric sensor. Photoelectric sensor 

digunakan untuk mendeteksi product pada masing 

masing cavity dan juga utnuk mendeteksi pin 

rivet pada feeder pin untuk siap diproses oleh 

robot toshiba. Photoelectric sensor yang 

digunakan pada mesin ini dari SUN-X dengan 

tipe CX-423. 

 Light curtain sensor. Light curtain sensor atau 

yang sering disebut juga sebagai safety sensor 

karena sensor ini digunakan untuk mendeteksi 

adanya suatu benda atau bagian tubuh dari 

operator yang melintasi dibagian area sensor ini. 

Mesin ini menggunakan light curtain sensor dari 

Panasonic dengan tipe SF4B-H20-V2. 

 Pressure switch. Pressure switch yang digunakan 

pada mesin rotary table 4 cavity dapat dilihat pada 

Gambar 3.16. Pressure switch yang digunakan 

untuk mendeteksi tekanan angin yang masuk ke 

sistem mesin apakah sudah sesuai dengan standart. 

Pressure switch yang digunakan pada mesin 

Rotary table 4 cavity ini dari SMC dengan tipe 

ISE30A-01-N-M 24VDC. 

 Push button. Push button yang digunakan terdapat 

empat push button yaitu preparation, reset, return, 

manual aux, dan emergency stop. Preparation 

digunakan untuk mengaktifkan relay sumber 

tegangan 24VDC pada solenoid dan 

mengaktifkan program mode manual atau auto 

pada PLC, Reset digunakan untuk reset kondisi 

alarm dan buzzer, Return digunakan untuk 

mengembalikan semua posisi silinder dan 

aktuator ke posisi home pos, manual aux 

digunakan untuk safety yaitu semua push button 

bisa aktif jika manual aux ditekan bersamaan 

dengan push button yang ingin digunakan, dan 

emergency stop berfungsi untuk memberhentikan 

seluruh kerja mesin apabila terjadi keadaan 

darurat. 

 Selector switch. Selector switch digunakan untuk 

memilih program PLC mode manual atau mode 

auto yang ingin digunakan pada mesin. Selector 

switch digunakan yaitu dari Fuji Electric dengan 

tipe AR22PR-211B. 

 Reed switch. Sensor reed switch yang digunakan 

mesin rotary table 4 cavity untuk mendeteksi 

pergerakkan dari air cylinder ketika dalam posisi 

naik atau turun dan posisi sedang maju atau 

mundur. Sensor reed switch yang digunakan oleh 

mesin ini yaitu dari SMC dengan tipe D-C73L 

dan D-M9BAL. 

 

 

I. Perancangan Safety Mesin 

Mesin press rivet caulking lama merupakan salah 

satu mesin safety yang ada di perusahaan ini dan tidak 

ada catatan kecelakaan pada mesin ini. Oleh karena itu 

pembuatan mesin rotary table 4 cavity tidak boleh 

mengurangi nilai safety pada proses rivet caulking. 

Didalam pergerakkan pergerakan yang terjadi pada 

mesin rotary table ada beberapa pergerakan 
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pergerakan yang dapat menyebabkan terjadinya 

potensi bahaya. Berikut beberapa analisa potensi 

bahaya yang mungkin terjadi pada mesin, sebagai 

berikut: 

 Tangan putus terkena perputaran meja akbiat 

tangan masuk ke dalam area mesin pada saat 

mesin melakukan proses. 

 Jari putus terjepit cylinder pick and place akibat 

tangan masuk ke dalam area mesin pada saat 

mesin melakukan proses. 

 Tangan tekilir akibat proses assembly product 

belum belum selesai meja sudah berputar. 

 Jari putus akibat terkena mesin press pada saat 

proses berlangsung. 

 Anggota tubuh terluka terkena pergerakkan robot 

scara ketika berada didekat mesin. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan mesin rotary table 4 cavity yang 

dilengkapi dengan pick and place, scara robot Toshiba 

telah selesai dengan baik. Mesin dapat berjalan sesuai 

dengan pergerakkan yang diinginkan. Berbeda dengan 

mesin yang sebelumnya bahwa mesin hanya 

melakukan 1 proses yaitu proses press rivet sehingga 

menyebabkan man power melakukan beberapa 

pekerjaan yang dapat memperlama cycle time pada 

mesin. Selain itu pada mesin press rivet sebelumnya 

ketika mesin bekerja man power tidak dapat 

melakukan prepare produk karena tempat prepare 

produk dan tempat untuk melakukan prosess press 

rivet dilakukan pada jig yang sama sehingga man 

power harus menunggu mesin selelsai melakukan 

prosessnya. 

Berikut adalah gambar pada mesin press rivet 

sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 6. Sedangkan 

gambar rotary table 4 cavity dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Mesin press rivet sebelumnya 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 7. Mesin rotary table 4 cavity 

 

 

Terlihat pada Gambar 7 bahwa mesin rotary tabele 

4 cavity memiliki 4 pos yang berbeda dimana masing 

masing pos melakukan proses yang berbeda. Pada pos 

prepare product merupakan pos dimana man power 

bekerja untuk melakukan perakita clutch cover. Man 

power dapat merakit produk tanpa harus menunggu 

proses rivet selesai karena proses rivet dilakukan pada 

tempat yang berbeda. 

Sesuai dengan permasalahan yang ada bahwa ketika 

mesin press rivet selesai melakukan proses maka man 

power harus memberikan produk ke proses berikutnya. 

Maka dari itu mesin rotary table ini dilengkapi dengan 

pick and place yang akan membawa produk ke proses 

berikutnya. Gambar 8 memperlihatkan pick and place 

pada mesin rotary table 4 cavity. 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Pick and place pada mesin rotary table 4 cavity 

 

 

Untuk mempercepat cycle time dan proses 

preakitan clutch cover maka pada salah satu cavity 

terdapat pos yang berfungsi untuk meletakkan pin 

rivet ke jig. Gambar 9 menunjukkan gambar dari hasil 

pos pin rivet yang dilengkapi dengan scara robot 

Toshiba sebagai mesin yang menjalankan proses 

tersbut. 
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Gambar 9. Pos pin rivet 

 

 

Berdasarkan data yang ada, cycle time dari proses 

rivet caulking adalah 26 detik. Dengan dibuatkannya 

rotary table 4 cavity maka cycle time pada rivet 

caulking lebih cepat dari sebelumnya karena ada 4 

pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Berikut 

adalah catan waktu dari masing masing cavity dapat 

dilihat pada Tabel V 

 

 
Tabel V. Waktu masing-masing proses 

Cavity Proses Waktu 

(detik) 

1 Peletakkan pin dengan scara 

robot  

5 

2 Prepare product oleh man 

power  

10 

3 Proses press dengan mesin 

press Komatsu  

5 

4 Pick and place product ke 

proses balancing  

8 

 

 

Karena semua proses pada mesin rotary table 4 

cavity dilakukan secara bersamaan maka cycle time 

diambil dari proses yang memilki waktu terlama. 

Berdasarkan Tabel V bahwa prepare product pada 

cavity 2 memiliki waktu telama dibandingkan dengan 

proses lainnya. Dapat disimpulkan bahwa cycle time 

pada mesin rotary table adalah 10 detik. Sedangkan 

machine time diambil dari pergerakan actuator yang 

memiliki waktu paling lama dan ditambahkan dengan 

waktu dari perputaran meja. Karena perputaran meja 

membutuhkan waktu 1 detik dan actuator yang 

memiliki waktu terlama adalah 8 detik, maka machine 

time pada mesin rotary table adalah sebesar 9 detik. 

Perubahan cycle time dan machine time dari proses 

rivet caulking sebelumnya dan setelah menggunakan 

mesin rotary table 4 cavity dapat dilihat pada Tabel VI. 

 

 

Tabel VI. Hasil waktu setelah menggunakan rotary 

table 4 cavity 

 
Tabel VI. Hasil waktu setelah menggunakan rotary table 4 cavity 

Waktu Before 

(detik) 

After 

(detik) 

Machine time  10 9 

Cycle time  26 10 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembuatan program manual pada PLC Mitsubishi 

Q02H menggunakan software GX Developer 8 dan 

menggunakan bahasa pemrograman diagram tangga 

(ladder diagram). Program yang dibuat sudah sesuai 

dengan urutan kerja mesin dan urutan kerja man 

power sehingga mesin ini tidak mengubah kualitas 

dari produk. Faktor fafety yang dibuat pada mesin 

rotary table 4 cavity ini yaitu dengan pemasangan 

pagar yang dilengkapi dengan pemasangan perangkat 

input sensor light curtain berupa alat pendeteksi benda 

yang masuk ke area proses mesin. Sensor ini 

digunakan untuk mendeteksi bagian tubuh operator 

yang masuk ke area mesin saat mesin sedang 

melakukan proses. Maka dengan digunakannya sensor 

light curtain pada mesin rotary table 4 cavity tidak 

mengubah nilai safety pada mesin press rivet caulking. 

Pengoperasian pada mesin rotary table menggunakan 

2 tombol sesuai dengan standard safety pada mesin 

press rivet sebelumnya. 

Kami menyarankan penggunaan valve 3/2 single 

solenoid untuk proses blow pin pada pos pin rivet. 

Karena velve 3/2 hanya memiliki 1 keluaran yang 

digunakan sehingga tidak perlu menyumbat keluaran 

yang tidak terpakai pada slot manifold yang digunakan 

untuk valve blow pin. 
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Abstract - In this study, the authors designed and implement 

M2M communication technology on smart street lighting system 

coordinator using bus network configuration with 4 end-device 

node and 1 coordinator based on wired communication using 

RS485 serial communication standart and schedulling algorithm 

which is equipped with light sensor and Raspberry Pi 2 so that the 

system is able to regulate its function automatically according to 

the time and environmental conditions. This system uses LED 

lights and apply hybrid technology that uses the energy of sunlight 

as its primary power source, so it is able to save on energy 

consumption. All the datas from sensor and node end-device then 

sent to the web server via internet and showed on web page. From 

the test results can be seen that the system has been able to work in 

accordance with an algorithm that is designed (sensor reading 

algorithm, and data communication algorithms). On data 

communications testing for transmitting data from end-device node 

to web server, obtained data reception success rate of 95.96% which 

means this system is valid for monitoring process. The calculation 

simulation results of the system efficiency obtained the total power 

usage eficiency of smart street lights per year is 93.05% compared 

to conventional street lights and 22.8% compared to LED street 

lights. So the smart street lighting system is much more efficient in 

terms of energy consumption compared to other existing street 

lighting system. 

 
Keywords: M2M, street lights, Hybrid, Raspberry Pi, RS-485, 

schedulling algorithm, web server. 

 

I. PENDAHULUAN 

Machine to machine (M2M) adalah istilah yang digunakan 

untuk mendeskripsikan berbagai teknologi yang 

memungkinkan suatu perangkat yang tersambung secara 

wired maupun wireless untuk dapat saling berkomunikasi 

tanpa perintah manusia [1]. Salah satu aplikasi yang dapat 

diterapkan adalah pengawasan dan pengendalian Penerangan 

Lampu Jalan Umum (PLJU) di sepanjang jalan raya. 

Seringkali kita menghadapi saat dimana lampu jalan tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah yang sering muncul 

diantaranya: tidak menyala di kala dibutuhkan (dalam kondisi 

gelap mati) dan menyala tidak pada waktunya sehingga boros 

energi listrik. Pemakaian listrik yang boros dapat 

mengakibatkan pemendekan umur peralatan elektronik pada 

lampu jalan. Di beberapa tempat, lampu jalan yang tersebar 

jumlahnya banyak sehingga seringkali diabaikan dalam 

kondisi tidak terawat karena kekurangan sumber daya 

manusia dalam melakukan pengecekan rutin, dan kadang juga 

terlupakan untuk menyalakan maupun mematikan lampu pada 

waktunya karena harus dilakukan secara manual oleh manusia. 

Semakin tinggi tingkat pembangunan infrastruktur suatu 

daerah dengan dibangunnya jalan raya, semakin tinggi juga 

kebutuhan lampu jalan untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan pengguna jalan. Tercatat dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) (2008) bahwa Indonesia memiliki tingkat 

urbanisasi yang tinggi sehingga berpengaruh juga pada tingkat 

pertumbuhan perumahan, gedung – gedung komersial, dan 

infrastruktur publik. Bahkan tahun 2010, 54 % dari total 

populasi indonesia tinggal di daerah perkotaan, dan 

diperkirakan akan mencapai 67 % pada tahun 2020 [2]. 

Dengan data ini kita bisa memperkirakan seberapa besar 

kebutuhan listrik yang diperlukan untuk memenuhi tingkat 

pertumbuhan seperti disebut diatas. 

Dalam surat kabar Bisnis Indonesia (2011), dicatat bahwa : 

banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi tunggakan 

dalam tagihan listriknya, misalnya saja PLN Cabang 

Pekanbaru sampai meminta bantuan pihak kejaksaan untuk 

menyelesaikan penagihan tunggakan tagihan listrik 

Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp35,5 miliar [3]. Begitu 

juga dalam surat kabar Solo Pos 2011, dicatat bahwa : Bahkan, 

Solo tidak hanya diberikan peringatan, tetapi juga dimatikan 

aliran listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 

17.000 PJU untuk memberikan efek kejut, sehingga akhirnya 

Walikota Solo membayarkan tagihan listrik tersebut kepada 

PLN [3].  

Melihat kondisi ini, penghematan pemakaian listrik untuk 

PLJU perlu segera dilakukan. Pengawasan dan pengendalian 

otomasi PLJU dengan memanfaatkan teknologi M2M akhir – 

akhir ini mulai banyak diteliti berbagai kalangan dengan 

bermacam – macam metode. Hal ini diharapkan dapat 

membantu para teknisi dan pemerintah yang bertugas 

mengurus PLJU sehingga lampu jalan yang seringkali 

terlupakan ini dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat.  

Skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membangun 

sistem lampu jalan wired dengan konfigurasi bus 

menggunakan standar RS485 yang memerlukan biaya lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan Zigbee dan memiliki 

kapasitas jumlah node terbanyak dibandingkan dengan standar 

komunikasi serial bus yang lain. Dengan begitu sistem ini 

menawarkan biaya perawatan yang lebih rendah, tingkat 

efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi daripada sistem 

lampu jalan konvensional. 
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II. PERANCANGAN 

Sistem ini secara keseluruhan terdiri atas 4 node lampu 

dengan topologi bus dilengkapi dengan berbagai sensor 

sebagai alat otomasinya. Adapun sensor yang dipakai ialah 

sensor arus, sensor tegangan, sensor cahaya menggunakan 

LDR (Light Dependent Resistor), dan sensor gerak 

menggunakan PIR (Passive InfraRed). 

Pada sistem ini lampu jalan akan menyala secara otomatis 

saat waktu menunjukkan pukul 18:00 dan kondisi di 

sekitarnya gelap dengan intensitas cahaya lampu redup pada 

malam hari atau keadaan gelap. Apabila di sekitar lampu 

terdeteksi terdapat gerakan manusia maka lampu akan 

menyala dengan terang (penuh). 

Sumber daya utama dari sistem ini memanfaatkan 

teknologi photovoltaic atau panel surya dimana sinar matahari 

diubah ke energi listrik dan kemudian disimpan dalam baterai. 

Apabila kapasitas baterai yang digunakan untuk menyuplai 

sistem dibawah ambang batas yang ditentukan (tegangan 

baterai dibawah 12 V), maka sistem pencatuan lampu secara 

otomatis akan menggunakan sumber daya dari PLN. 

Untuk melakukan pengawasan, sistem akan mengirimkan 

data yang berasal dari end-device ke koordianator 

menggunakan protokol RS-485. Data ini berisi informasi 

mengenai lampu jalan itu sendiri dan hasil bacaan sensor-

sensor yang di letakkan pada lampu jalan secara umum yang 

berupa ID lampu, besar arus yang mengalir pada lampu, 

tegangan lampu, kapasitas baterai, status nyala lampu, status 

aktif PIR, sumber daya yang digunakan (baterai atau PLN) 

dan status rusak lampu. Data tersebut selain dapat membantu 

dalam proses pengawasan dan pengendalian secara cepat dan 

akurat, juga disimpan dalam sistem penyimpanan data 

(database) sebagai dokumentasi yang dapat dimanfaatkan 

untuk evaluasi terhadap kinerja sistem. Setelah semua data 

dari setiap node yang dibawahinya terkumpul tugas 

koordinator adalah melakukan pengiriman data ke server. Ada 

tiga alternatif mode pengiriman data yaitu melalui Ethernet, 

WiFi, dan 3G dengan setting default-nya adalah menggunakan 

3G.  

Dengan adanya sistem M2M pada lampu jalan ini 

diharapkan dapat lebih memudahkan dalam pengoperasian 

dan pengawasan lampu penerangan jalan umum. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Blok Sistem 

 

 
 

(a)                             (b)  

Gambar 7. Skema (a) Sistem (b) Koordinator 

 

Kordinator berfungsi untuk  

1. Membaca nilai parameter sensor LDR yang diperoleh dari 

kondisi lingkungan sekitar. 

2. Membaca dan menjalankan fungsi penunjuk waktu yang 

berasal dari RTC pada Raspberry. 

3. Menentukan dan memerintahkan node untuk 

menghidupkan atau mematikan lampu berdasarkan bacaan 

RTC dan sensor LDR. 

4. Mengumpulkan data yang berasal dari node, mencatatnya, 

memprosesnya dan menyimpannya pada memori internal. 

5. Mengirimkan data-data tersebut via Wifi/3G/LAN ke 

internet (Web). 

6. Apabila terjadi kerusakan pada lampu, koordinator akan 

mengirimkan notifikasi ke (Web). Selanjutnya Web 

melalui freesms4us.com API akan mengirim SMS 

notifikasi ke Engineer. 

 

Algoritma pada koordinator terdiri atas beberapa algoritma, 

yaitu algoritma algoritma mematikan atau menyalakan lampu 

secara broadcast, algoritma perintah update data ke node, 

algoritma pembacaan data dari node, algoritma parsing data, 

algoritma deteksi node mati/down, algoritma deteksi 

baterai/lampu pada node rusak, algoritma penyimpanan data 

ke memory external koordinator dan algoritma pengiriman 

data ke database web server. Semua algoritma ini ditulis 

dalam bahasa pemrogramn Python 2.7. 

 

III. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pengujian algoritma fungsi kerja sistem dilakukan 

sepanjang hari. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kinerja 

sistem dalam mengatur pengoperasian lampu serta melihat 

perbedaan parameternya ketika lampu padam (pada pagi dan 

siang hari) dan ketika lampu menyala (pada malam hari). 

Pengujian dilakukan juga untuk melihat apakah algoritma 

sistem dapat mendeteksi error dengan baik dan benar serta 

memberitahukan kepada Engineer apabila terjadi error dan 

konfirmasi apabila perbaikan telah dilakukan. 

Pengujian akan dilakukan menggunakan 4 (empat) lampu 

(3 hybrid dan 1 PLN) dan 1 (satu) koordinator yang dipasang 

di ruangan terbuka (outdoor) dengan formasi penempatan 

node seperti pada Gambar 10. Jarak antara koordinator  

dengan node end-device 1-4 secara berturut-turut adalah 12,5 

m, 25 m, 25 m, 12,5 m. 
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Gambar 10. Formasi penempatan node pada pengujian 

 

Tabel 2. menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan. 

 

Tabel 2. Data hasil pengujian 

 

 
 

Dari Tabel 2. terlihat bahwa jumlah paket data yang 

diterima dan berhasil diunggah ke server berbeda untuk setiap 

node. Node 1 mempunyai jumlah paket data tersedikit yang 

berhasil diterima dan diunggah dibandingkan node lainnya. 

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kegagalan pada saat 

proses penerimaan dan pengunggahan data ke server. Salah 

satu penyebab terjadinya kegagalan dalam proses 

pengunggahan adalah lemahnya atau hilangnya sinyal 3G 

pada saat sistem akan mengunggah data. Dari Tabel 2. juga 

diperoleh data yang menunjukkan bahwa kinerja LDR dengan 

status lampu telah sesuai. Hal ini terlihat dari jumlah data 

yang sama antara status LDR dan status lampu, dimana ketika 

LDR mendeteksi kondisi gelap maka lampu akan menyala dan 

ketika LDR mendeteksi kondisi terang makan lampu akan 

padam. 

Dalam pengujian, digunakan 4 (empat) node yang 

dikonfigurasikan sebagai node end-device yang terintegrasi 

pada fisik lampu jalan dan 1 (satu) node yang 

dikonfigurasikan sebagai koordinator yang tidak terintegrasi 

pada fisik lampu jalan. Koordinator terintegrasi dengan modul 

konverter USB to RS485 untuk berkomunikasi dengan node 

end-device dan Wifi dongle untuk mengirimkan data ke server. 

Dalam algoritma komunikasi data, koordinator akan 

mengirimkan permintaan data kepada semua node setiap 4 

(empat) menit sekali. Permintaan akan dilakukan secara 

bergiliran satu per satu dalam 4 (empat) menit, dimulai dari 

node 1 (node pertama) selanjutnya node 2 (node kedua), node 

3 (node ketiga) sampai dengan node 4 (node keempat). 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah node end-device 

mampu mengirimkan data informasi miliknya kepada 

koordinator setiap 4 menit. Dari pengujian akan dianalisa 

kehandalan tanggapan node end-device dalam mengirimkan 

data secara periodik serta keakuratan data yang dikirimkan. 

Tabel 3. adalah data hasil pengujian komunikasi data dari 

node end-device  ke coordinator. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian komunikasi data node end-device 

dan coordinator 

 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan 

algoritma komunikasi yang dirancang serta dengan jumlah 

data yang dikirimkan sesuai dengan skenario implementasi 

(29 byte) tersebut, diperoleh hasil yang baik dengan tingkat 

keberhasilan 95.96%. Jumlah paket data yang diterima oleh 

koordinator dari tiap node berbeda-beda diakibatkan pada 

proses pengambilan data terdapat beberapa kendala seperti 

koordinator yang freeze atau mati tiba-tiba dan tidak dapat 

menjalankan program (hal ini mungkin diakibatkan beratnya 

beban arus yang ditanggung karena pada koordinator 

dipasangkan beberapa perangkat seperti monitor, mouse, 

keyboard, wifi dongle dan USB to RS485 converter pada saat 

proses pengambilan data sedangkan koordinator hanya 

disuplai dengan adapter arus 1.8 A yang merupakan 

spesifikasi minimum dari pabrikan) dan koneksi dengan node 

yang tiba-tiba terputus sehingga sistem harus di restart ulang. 

Dari 312-318 jumlah data yang disampling, rata-rata hanya 13 

(pembulatan ke atas dari 12.75)  jumlah data yang gagal 

diunggah ke server. Kegagalan penerimaan data dapat 

diakibatkan karena 3 (tiga) faktor, yaitu karena kegagalan 

pada proses pengiriman data oleh RS485, kegagalan pada 

proses pengunggahan data ke server akibat lemah / hilangnya 

sinyal 3G, sehingga data tidak masuk ke database dan 

kegagalan akibat web server salah menginterpretasikan data 

yang dikirimkan oleh koordinator akibat terdapat error pada 

data tersebut. 

Jika dibandingkan dengan total data (node 1 -4 digabung) 

yang seharusnya diterima (1258 data), hanya 2.15% data yang 

gagal diterima akibat kegagalan pengiriman data oleh RS485, 

0.87% data gagal diterima akibat kegagalan proses 

pengunggahan ke server via jaringan 3G dan 1.03% data yang 

gagal diterima akibat kesalahan interpretasi web server seperti 

yang digambarkan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Diagram pie overview komunikasi data dari 

semua node (4 node) 

 

Pada penelitian sebelumnya [10] jarak antar lampu yang 

digunakan adalah 80 m. Kecepatan transmisi data RS485 pada 

jarak tersebut berkisar antar 1 – 2 Mbps (tanpa repeater) yang 

mana nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan 232 (29 

byte * 8 bit) bps, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan RS485 jarak antar node end-device lampu 

bukan lah merupakan suatu batasan selama jarak antara 

koordinator dengan node end-device terjauhnya masih berada 

dibawah 1200 m. 

Batasan jarak antar node end-device muncul karena jumlah 

divais yang mampu digunakan pada suatu sistem bus RS485 

hanyalah 32 divais untuk setiap cluster sehingga jika sistem 

koordinator dan end-device disusun menggunakan topologi 

bus dengan koordinator berada di ujung jaringan bus seperti 

pada Gambar 13, jarak efektif antar node adalah sebesar: 

 

Jarak Antar Node = 1200 / Jumlah Divais    (2) 

Jarak Antar Node = 1200 / 32 

Jarak Antar Node = 37,5 m 

 

Jarak efektif antar node end-device dan antara koordinator 

dan node end-device terdekat jika disusun secara bus dengan 

koordinator berada diujung adalah 37,5 m. 

 

 
 

Gambar 13. Koordinator pada ujung jaringan 

 

Namun apabila disusun secara bus dengan koordinator 

berada ditengah jaringan (masing– masing sisi terdiri atas 16 

node) seperti pada Gambar 14 sehingga distribusi daya yang 

diberikan oleh koordinator kepada node end device dapat 

lebih merata dan efisien, jarak efektif antar node end-device 

adalah sebesar: 

 

Jarak Antar Node = 1200 / Jumlah Divais          (3) 

Jarak Antar Node = 1200 / 16 (untuk masing-masing sisi) 

Jarak Antar Node = 75 m 

 

Jarak efektif antar node end-device dan antara koordinator 

dan node end-device terdekat jika disusun secara bus dengan 

koordinator berada diujung adalah 75 m. 

 

 
 

Gambar 14. Koordinator pada tengah jaringan 

 

Terdapat 5 jenis notifikasi yang dapat dilakukan yaitu, 

notifikasi kegagalan koneksi dengan node, rusak lampu, rusak 

baterai, rusak lampu & baterai, koneksi koordinator. Tingkat 

keberhasilan notifikasi yang dicapai sebesar 100%. Gambar 

15 menggambarkan contoh notifikasi yang masuk. 

 

 
 

Gambar 15. Notifikasi SMS 

 

IV. KESIMPULAN  

 

1. Telah berhasil merancang bangun dan 

mengimplementasikan sistem lampu jalan pintar yang 

berbasiskan sistem hybrid serta jaringan sensor dengan 

kabel menggunakan RS485 dengan konfigurasi jaringan 

bus. 

2. Nilai arus dan tegangan rata-rata pada saat lampu padam 

adalah sebesar 0 A dan 0 Volt. Sedangkan nilai arus dan 

tegangan rata-rata pada saat lampu menyala redup dan 

terang berturut-turut adalah sebesar 1.175 A dan 11.14 

Volt serta 1.43 A dan 11.99 Volt. 

3. Tingkat keberhasilan penerimaan data sebesar 95.96%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem ini dapat 

digunakan untuk proses monitoring secara valid. 

Kegagalan penerimaan data dapat diakibatkan karena 3 

(tiga) faktor, yaitu karena kegagalan pada proses 

pengiriman data oleh modul RS485, kegagalan pada 

proses pengunggahan data ke server akibat lemah / 
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hilangnya sinyal 3G dan kegagalan akibat salah 

penginterpretasian data yang masuk ke web server. 

4. Jarak efektif maksimum komunikasi sistem antara 

koordinator dan node end-device terdekatnya dan antar 

node end-device adalah 75 meter dengan menempatkan 

koordinator di tengah jaringan. 

5. Sistem mampu mendeteksi setiap kerusakan maupun error 

yang terjadi dan melaporkannya via SMS. SMS yang 

dikirimkan kepada teknisi tidaklah Real Time dengan 

delay rata-rata sebesar 3 menit 12 detik yang mana nilai 

tersebut masih dibawah 4 menit sehingga teknisi dapat 

mengetahui bahwa sudah terjadi kerusakan sebelum proses 

update data selanjutnya. Tingkat keberhasilan notifikasi 

via SMS 100%. 
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Abstract - Technological developments have already penetrated 

low current at the time of flight of unmanned or commonly called 

the Unmanned Aerial Vehicle (UAV), which humans no longer 

need to make direct contact with the spacecraft flight to fly 

missions such as air monitoring in the form of realtime video. In 

doing missions flown required good communication and stable in 

order to avoid loss of signal during the communication process 

takes place. So we need a reliable telecommunications equipment to 

meet these needs, one of which is the antenna. In this final project 

designed three pieces of helix antenna coil 8 which works at a 

frequency of 5.8 GHz for applications based Autotracking antenna 

signal level. Systematics design includes mechanisms of designing 

antenna design simulation results using CST Microwave Studio 

Software, fabrication, measurement parameters such as return loss, 

VSWR, gain, Bandwitdh and Radiation Pattern, peformansi 

Testing and application of antenna. 1 helix antenna measurement 

results obtained value -17.84 dB Return Loss, VSWR 1.294, 14.53 

dB Gain, Bandwitdh 300 MHz. 2 helix antenna obtained value -

17.31 dB Return Loss, VSWR 1.315, 15.49 dB Gain, Bandwitdh 

300 MHz, Helix Antenna 3 obtained value -18.88 dB return loss, 

VSWR 1.256, 15.97 dB Gain, Bandwitdh 240 MHz and shaped 

radiation pattern unidirectional. The test results Autotracking 

Antenna system based signal levels have a pretty good angle 

accuracy with a percentage error of the corner angle toward the 

target of 0.83%. 

 
Keywords: Helix, Frekueni 5.8 GHz Receiver video transmission, 

Autotracking Antenna, Bandwitdh, Gain, Return Loss, VSWR, 

radiation pattern. 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi penerbangan saat ini sudah 

merambah pada era penerbangan tanpa awak atau biasa 

disebut dengan Unmanned Aerial Vehicle (UAV), dimana 

manusia tidak lagi perlu melakukan kontak langsung dengan 

wahana terbangnya untuk melakukan misi terbang ringan 

seperti pemantauan udara berupa video realtime. Seorang pilot 

UAV memberikan perintah terbang dan melakukan 

pemantauan pada satu station yang disebut Ground Control 

Station (GCS).  

UAV dan GCS melakukan komunikasi melalui media 

transmisi udara yaitu gelombang radio. Dalam melakukan 

misi terbang dibutuhkan komunikasi yang baik dan stabil agar 

tidak terjadi loss signal selama proses komunikasi 

berlangsung. Maka dibutuhkan perangkat telekomunikasi 

yang handal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah 

satunya adalah Antena. Antena berperan penting dalam 

menjalin komunikasi nirkabel karena antena berfungsi sebagai 

media pengubah energi listrik menjadi gelombang 

elektromagnetik yang merambat diudara. 

Dalam Tugas Akhir ini jenis antena yang dipilih adalah 

Antena Helix 8 lilitan yang tujuannya dapat diaplikasikan 

sebagai Autotracking Antena dan penerima sinyal video. 

Antena helix merupakan antena yang memiliki bentuk tiga 

dimensi. Bentuk dari antena helix mampunyai per atau pegas 

dengan diameter lilitan serta jarak antar lilitan berukuran 

tertentu.   

Helix merupakan koombinasi bentuk garis lurus, persegi 

atau lingkaran, dan silinder. Antena Helix atau Helical adalah 

suatu antena yang terdiri dari 'conducting wire' yang dililitkan 

pada media penyangga berbentuk helix. Antena helix, 

ditemukan oleh John Kraus (W8JK), dapat dianggap sebagai 

akhir kesederhanaan genius sejauh desain antena yang 

bersangkutan. Khusus untuk frekuensi di kisaran 2-5 GHz 

desain ini sangat mudah, dan praktis. Antena helix 

mempunyai bentuk tiga dimensi, dapat dilihat seperti pada 

Gambar 1 

 

 
Gambar 1. Bentuk Dasar Antena Helix 

Sumber : Ballanis C.A, Antenna Theory 3rd edition 

 

D = diameter antena helix 

C = circumference (keliling) dari helix = πD 

S = jarak antar lilitan 

ɑ  = sudut jepit (pitch angle) 

L  = panjang dari 1 lilitan 

n = jumlah lilitan 

A = axial length = nS 

D = diameter konduktor helix 
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II. METODE PENELITIAN  

Tahap yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini terdiri dati 3 

tahapan. Tahapan pertama membuat perhitungan dimensi 

antena menggunakan formula yanf sudah ditetapkan. Tahapan 

kedua perancangan menggunakan Software, dalam Tugas 

Akhir ini software yang digunakan adalah CST Microwave 

Studio dan tahapan ketiga pembuatan atau realisasi antena. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram alir perancangan antenna 

 

Pembuatan antena menggunakan Plat alumunium 

ketebalan 1.5 mm sebagai reflektor, Kawat tembaga email 

diameter 1 mm sebagai lilitan dengan tabung menggunakan 

pipa PVC, dan menggunakan konektor RP-SMA male. 

Sebagai penerima transmisi video. Antena yang dirancang 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

 

Parameter Nilai 

Frekuensi Kerja 5,8 GHz 

Return Loss < -10 db 

VSWR < 2 

Polaradiasi Unidirectional 

Gain >10 db 

Software Simulasi CST Microwave 

Studio 2014 

 

III. PERANCANGAN ANTENA HELIX 8 LILITAN 

Antena ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu bagian 

GroundPlane, bagian lilitan helix, dan bagian konektor antena. 

GroundPlane berfungsi sebagai elemen reflektor antena yang 

akan memantulkan sinyal datang ke arah elemen lilitan. Lilitan 

berfungsi sebagai elemen peradiasi gelombang yang dapat 

memancarkan atau menerima gelombang dari satu arah. 

Konektor berfungsi sebagai penghubung antara antena dengan 

perangkat penerimanya.  

Sebelum menghitung dimensi antena, terlebih dahulu 

menentukan panjang gelombangnya. Dengan menggunakan 

persamaan (1) maka diperoleh panjang gelombang antena 

helix 8 lilitan sebesar : 

  
Kemudian menghitung Diameter lilitan helix dengan 

menggunakan persamaan (2) berikut : 

 

 
  

Selanjutnya menghitung keililing lilitan(C) yang 

merupakan nilai keliling dari satu buah lilitan. Dapat dihitung 

dengan persamaan (3) berikut : 

  

 

  
Kemudian menghitung Spasi (S) yang merupakan jarak 

antar lilitan yang memisahkan satu lilitan dengan lilitan 

lainnya. Besar nilai spasi diperoleh dengan persamaan (4) 

berikut : 

  

  

  
Selanjutnya menghitung Panjang Antena (A) yang 

merupakan pnajang antena dari ujung lilitan pertama sampai 

terakhir. Dapat diperoleh dari persamaan (5) berikut : 

  

 

  
Kemudian menghitung Panjang satu lilitan (L). Dapat 

diperoleh dengan persamaan (6) berikut : 

  

  

  

  
Setelah menghitung panjang satu lilitan, maka dapat 

diperoleh panjang total lilitna (Lt) dapat diperoleh dengan 

persamaan (7)berikut : 

  

  

  
Kemudian terakhir menghtiung sudut pitch yang 

merupakan lekukan kawat tembaga pada lilitan pertama. 

Dapat diperoleh dengan persmaan (8) berikut : 

  

  

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Dengan pehitungan di atas, maka didapat desain antena 

secara keseluruhan terlihat seperti pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Sketsa desain hasil perhitungan 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengukuran Return Loss 
 

Hasil pengukuran untuk parameter return loss di ketiga 

antena helix pada frekuensi 5,8 GHz adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 4 Hasil Pengukuran Return Loss Antena Helix 

  

Pada Gambar 4 menunjukan grafik dari pengukuran 

parameter return loss dari antena helix 3 dan didapat nilai 

return loss sebesar -18,880 dB.  

 

4.2 Pengukuran Bandwitdh 
 

 
 

Gambar 5 Grafik Pengukuran Bandwitdh Antena Helix 3 

 

Pada Gambar 5 terlihat letak frekuensi Lower berada pada 

frekuensi 5660 MHz dan frekuensi Upper berada pada 

frekuensi 5900 MHz sehingga Lebar Bandwitdh dapat 

dihitung dengan persamaan berikut : 

 

BW = FUpper  - FLower 

                       = 5900 Mhz – 5660 Mhz 

        = 240 Mhz 

 

Didapat lebar Bandwitdh dari antena helix 1 yaitu sebesar 

300 Mhz yang artinya antena helix 1 dapat berfungsi baik 

pada rentang frekuensi 5,66 GHz – 5,9 GHz. 

 

4.3 Pengukuran VSWR 
 

 
 

Gambar 6 Grafik hasil pengukuran VSWR Antena Helix  

 

Pada Gambar 6 menunjukkan grafik dari hasil pengukuran 

VSWR antena Helix 3 pada frekuensi kerja antena, yakni 5,8 

GHz. Nilai VSWR yang didapat sebesar 1,256.  

 

4.4 Pengukuran Polaradiasi dan HPBW 

 

 Dari hasil pengujian pola radiasi ketiga antena helix 

kemudian diolah ke dalam bentuk grafik untuk mempermudah 

melihat nilai HPBW dan untuk mendapatkan bentuk pancaran 

sinyal antena Helix  seperti yang terlihat pada Gambar 7 

 
 

Gambar 7. Pola Radiasi & HPBW antena helix 3 

 

Dari Gambar 7 diketahui bahwa nilai HPBW yang 

dimiliki oleh antena helix 3 adalah sebesar 34°. 

 

4.5 Pengukuran Gain 

 

Gain Antena Helix didapatkan dengan membandingan 

level sinyal yang didapat dari hasil pembacaan pada spectrum 

analyzer saat antena berada pada sisi penerima. Untuk dapat 
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mengetahui besarnya gain yang dimiliki ketiga antena helix 

Antena helix dapat digunakan persamaan (10) berikut : 

 

 

Dari persamaan diatas dapat dilihat persamaan untuk 

mengetahui nilai gain, dimana Pr1 merupakan power receive 

dari Antena helix sebagai antena yang penerima yang diuji. 

Dan selanjutnya Pr2 merupakan power receive dari antenna 

horn sebagai antena referensi. Kemudian Gref  merupakan 

gain referensi yang dimiliki antena horn, yakni sebesar 

12dB.  Hasil dari pengukuran melebihi spesifikasi yang 

telah direncanakan sebelumnya, yaitu > 10 dB, sehingga 

antena mampu bekerja baik dengan gain pada frekuensi 

kerja 5,8 GHz.  

 

4.6 Pengujian Fungsi Antena Sebagai Sistem 

Autotracking Antena 

 Deskripsi  Fungsi alat 

Alat ini berfungsi sebagai penjejak/penggerak antena 

yang berada pada sisi Ground Control Station untuk dapat 

mengunci signal dan mengikuti arah terbang pesawat UAV 

agar tidak terjadi loss signal ketika pesawat UAV melakukan 

misi terbang. Antena helix 8 lilitan yang di buat berfungsi 

sebagai penentu arah datangnya signal pada frekuensi 5,8 

Ghz. Antena tracker berbasis kekuatan sinyal ini 

menggunakan 1 buah transmitter dimana terdapat 1 buah 

antena monopole dengan bentuk pola omnidirectional yang 

dipasang di sisi pesawat UAV, dan 3 buah receiver yang 

terdiri dari 3 buah antena Unidirectional yaitu berupa antena 

helix yang di pasang di sisi GCS. Koneksi dihubungkan secara 

point to multipoint. Konstruksi pemasangan antena helix 

disusun menyerupai bentuk trisula seperti dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
 

Gambar 8. Ilustrasi alat 

 

 Cara Kerja Sistem 

Alat ini bekerja dengan cara membandingkan kekuatan 

sinyal yang dikirim dari transmitter di sisi UAV dan diterima 

oleh kedua receiver (kanan & kiri) di sisi GCS. Kekuatan 

sinyal receiver kanan dan receiver kiri akan dibandingkan 

dengan rangkaian komparator op-amp dan dilanjutkan ke 

rangkaian tracker, kemudian menggerakan servo sesuai 

dengan arah pergerakan dari transmitter. Logikanya adalah 

jika sinyal receiver kanan lebih besar dari receiver kiri, maka 

servo akan menggerakan antena kearah kanan dan  apabila 

receiver kiri lebih besar dari receiver kanan maka servo akan 

menggerakan antena ke arah kiri. Pada saat kekuatan sinyal 

dikedua receiver menunjukan angka yang sama atau 

menunjukan perbandingannya 1:1 maka artinya antena sudah 

mengarah tepat kepada transmitter di sisi UAV. Sebagaimana 

pada Gambar 9 merupakan ilustrasi cara kerja antena tracker. 

 
 

Gambar 9. Ilustrasi cara kerja alat 

 

Pada gambar 9 terlihat ilustrasi cara kerja alat yaitu (a) 

Antena helix kiri menerima sinyal lebih besar dari antena helix 

kanan, (d) maka antena tracker akan bergerak kearah kiri. Dan 

sebaliknya (c) jika Antena helix kanan menerima sinyal lebih 

besar dari antena helix kiri, (e) maka antena tracker akan 

bergerak kearah kana. Antena tracker akan terus bergerak 

sampai pada saat kekuatan sinyal dikedua receiver 

menunjukan angka yang sama atau menunjukan 

perbandingannya 1 yang artinya antena sudah mengarah tepat 

kepada transmitter di sisi pesawat UAV, 

 

 Hasil pengujian fungsi antena dan analisa 
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Dari data hasil percobaan diatas menunjukan pengujian 

sudut hadap antena tracker terhadap sudut yang dituju, hasil 

yang didapatkan dari beberapa sudut masih terdapat kesalahan 

dengan sudut kesalahan terbesar sebesar 3o dengan presentase 

kesalahan yang didapat adalah sebesar 0,83% . 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN  

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Antena Helix 1 bekerja baik pada rentang frekuensi 5.7 

GHz – 6 GHz dengan nilai return loss  -17.84 dB, VSWR  

1.294 , Gain 14.53 dB, dan Pola radiasi Unidirectional 

2. Antena Helix 2 bekerja baik pada rentang frekuensi 5.72 

GHz – 5.84 GHz dengan nilai return loss  -17.31 dB, 

VSWR  1.315, Gain 15.49 dB, dan Pola Radiasi 

Unidirectional  

3. Antena Helix 3 bekerja baik pada rentang frekuensi 5.66 

GHz – 5.9 GHz dengan nilai return loss  -18.88 dB, 

VSWR  1.256, Gain 15.97 dB, dan pola radiasi 

Unidirectional. 

4. Pada pengujian sistem Autotracking Antena berbasis level 

signal memiliki sudut keakuratan yang cukup baik dengan 

presentase kesalahan sudut hadap terhadap sudut yang 

dituju sebesar 0,83%. 
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Abstract - To carry out its role as a supplier of power that is 

directly connected to a system of electric power, the Center for 

Solar Power Plant (PLTS) connected to the network (on the grid) 

requires a safety system that is reliable for tackling the possibilities 

of outside interference that occurs on the network side SUTM 

electrical system utilities (PLN) Gili Trawangan. These disorders 

include disorders overcurrent and overvoltage disturbances. Device 

grid inverter solar power on the grid must be able to be protected 

from the effects caused by disturbances in the electricity network 

because it is the main device in the solar systems on the grid and be 

at the forefront in the installation of solar power which are 

interconnected directly to the network's electrical system utility 

(grid) medium voltage. This paper emphasized on the type and 

performance and completeness PLTS protection system on the grid 

in Gili Trawangan with the aim to study and investigate the 

completeness of the safety system design that protects the device 

grid solar power inverter. The method of analysis in this research is 

to conduct a review into the location of the SPP is then compared 

with the results of simulation calculations mathematically 

interference in optimal working condition. 

 

Keywords: solar power on the grid, a system disruption, 

protection systems, grid inverter 

I. PENDAHULUAN 

Gili Trawangan adalah sebuah pulau wisata terkenal di 

sebelah barat laut pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Sistem kelistrikannya merupakan sistem mandiri 

dengan pembangkit listrik diesel yang kemudian menyalurkan 

tenaga listrik melalui jaringan distribusi Saluran Udara 

Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 11 kms ke gardu 

distribusi yang selanjutnya menyalurkan tenaga listrik tersebut 

ke jaringan tegangan rendah untuk menyuplai ke 

konsumen yang umumnya bergerak di bidang bisnis 

pariwisata dan rumah tangga. Dalam mengurangi pemakaian 

BBM untuk menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan 

mengurangi dampak akibat polusi udara dan suara, pada tahun 

2011 PT.PLN (Persero) membangun suatu sistem PLTS on 

grid yang berkapasitas 200 kWp di tengah pulau wisata Gili 

Trawangan. Kemudian di awal tahun 2012 kapasitas PLTS 

tersebut ditambah menjadi 3 x 200 kWp. 

PLTS terhubung jaringan (on grid) merupakan sistem yang 

paling sering digunakan karena sistem ini dihubungkan ke 

jala-jala tanpa membutuhkan perhitungan yang detail pada sisi 

beban sehingga paling sederhana dari segi desain. Salah satu 

contoh penerapan sistem PLTS on grid adalah di sistem 

kelistrikan pulau Gili Trawangan. Dengan demikian PLTS on 

grid membutuhkan sistem proteksi yang handal untuk 

melindungi peralatan dari kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya kerusakan akibat gangguan yang biasa terjadi di sisi 

jaringan tenaga listrik. Proteksi ini penting dilakukan untuk 

melindungi aset dari kerusakan seperti perangkat grid inverter 

yang rentan dari pengaruh gangguan sebab berada paling 

depan pada instalasi PLTS on grid sehingga terletak paling 

dekat dengan jaringan sistem utulitas (PLN). Grid inverter 

juga merupakan perangkat utama pada PLTS on grid yang 

terdiri dari komponen elektronika dan fungsi kontrol utama 

oleh karena itu grid inverter PLTS on grid harus mampu 

dilindungi oleh perangkat pengaman yang cukup untuk 

menanggulangi kemungkinan gangguan yang datang dari sisi 

jaringan. Gangguan ini antara lain gangguan arus lebih dan 

gangguan tegangan lebih. Gangguan arus lebih antara lain 

ialah gangguan hubung singkat, sedangkan gangguan 

tegangan lebih umumnya disebabkan oleh pengaruh surja petir 

dan surja hubung. Hasil studi ini merupakan kajian mengenai 

efaluasi desain dan kelengkapan sistem proteksi PLTS on grid 

di Gili Trawangan untuk mengatasi masalah gangguan 

tersebut.  

II. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan 

menyelidiki kelengkapan desain sistem pengaman PLTS on 

grid dengan mengambil sampel PLTS on grid di Gili 

Trawangan. Sehingga didapatkan kesesuaian dengan 

kenyataan bahwa pengaman tersebut sudah lengkap dan 

memadai terhadap gangguan luar yang dapat terjadi pada 

jaringan tenaga listrik. 

III. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui desain pengaman apa saja yang 

terdapat pada instalasi PLTS terhubung jaringan (on grid) 

untuk menanggulangi gangguan yang terjadi di sisi jaringan 

kelistrikan utilitas (PLN). 

IV. TINJAUAN PUSTAKA 

PUSAT  LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) 

 

Pusat listrik tenaga surya (PLTS) adalah salah satu solusi 

pemenuhan kebutuhan energi listrik yang bersumber dari 

energi terbarukan. Teknologi PLTS yang paling berkembang 

di Indonesia ialah teknologi PV atau Photovoltaic yaitu 

teknologi konversi energi cahaya matahari menjadi energi 

listrik menggunakan sel surya. Intensitas penyinaran cahaya 

matahari di Indonesia sangat potensial karena Indonesia 

dilalui garis ketulistiwa sehingga selalu mendapat penyinaran 
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matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun. Energi yang 

dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ialah energi 

penyinaran matahari dengan menggunakan modul surya. 

Namun energi yang dibangkitkan dari cahaya matahari relatif 

kecil, sehingga dibutuhkan area yang luas. 

Penyinaran matahari sangat bervariasi berdasarkan 

perubahan musim, dan berubah setiap waktu tergantung 

pergerakan matahari. Awan dapat mengurangi penyinaran 

matahari secara signifikan dan relatif menyebabkan perubahan 

yang cepat. Perbedaan iklim yang bervariasi juga 

mempengaruhi intensitas penyinaran sinar matahari di setiap 

belahan bumi. 

 

Tabel 1: DAILY RADIATION  PLTS GILI 

TRAWANGAN DI KORDINAT 8,35’ LS DAN 116,038 BT. 

 

 
 

TEKNOLOGI PANEL SURYA PADA PLTS 

 

Teknologi PV didasari oleh pemakaian bahan 

semikonduktor. Prinsip kerjanya ialah dengan memanfaatkan 

terjadinya konversi energi radiasi cahaya matahari menjadi 

energi listrik. Bahan semikonduktor tersebut dikenal dengan 

sebutan sel surya. Tenologi ini ditemukan oleh Edmond 

Becquerel dan kawan-kawan pada abad ke 18. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Sel Surya (Sumber : Quaschning,2005) 

SISTEM KERJA SISTEM PHOTOVOLTAIC (PV) DAN 

TIPE PLTS 

Komponen utama dari PLTS dengan sistem PV adalah 

modul surya. Apabila modul surya terpapar oleh sinar 

matahari, maka bahan silikon yang merupakan komponen 

penyusunnya akan melepaskan sejumlah kecil listrik yang 

disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa 

pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan 

oleh penumbukan cahaya. 

 

GAMBAR 2. SKEMA KONVERSI CAHAYA MATAHARI MENJADI 

LISTRIK 

GRID-CONNECTED PV SYSTEM / SISTEM PLTS ON 

GRID 

Sistem PLTS kedua adalah Grid-Connected Photovoltaic 

(PV) System atau lebih dikenal dengan sebutan sistem PLTS 

on grid yaitu pemanfaatan PLTS dengan cara langsung 

dihubungkan ke jaringan sistem tenaga listrik eksisting. 

Sistem ini didesain untuk terinterkoneksi dengan jaringan 

tenaga listrik yang ada dengan jumlah kapasitas yang jauh 

lebih kecil dibandingkan beban sistem secara keseluruhan. 

Oleh karena itu berapapun daya yang dihasilkan akan 

langsung dimasukkan ke sistem kelistrikan sehingga 

umumnya PLTS on grid didesain tanpa batere dan hanya 

menyuplai daya di siang hari. 

Komponen utama dalam sistem PLTS on grid adalah 

inverter yang terintegrasi dengan power conditioning unit 

(PCU). Inverter berfungsi untuk mengubah listrik DC yang 

dibangkitkan oleh array PV ke dalam bentuk listrik AC sesuai 

dengan tegangan dan power quality yang disyaratkan oleh 

jaringan. Sistem ini otomatis berhenti menyuplai daya ke 

jaringan ketika fasilitas jaringan tenaga listrik tidak 

beroperasi. Gambaran umum mengenai sistem PLTS on grid 

dapat dijelaskan melaui gambar 3. di bawah ini. 

 

Gambar 3. Blok diagram dari grid-connected photovoltaic 

system atau sistem PLTS on grid. 
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Sistem PLTS on grid terdiri atas dua tipe yaitu tipe yang 

menggunakan baterai sehingga dapat beroperasi pada malam 

hari dan sistem tanpa baterai. Umumnya sistem PLTS on grid 

yang digunakan adalah tipe tanpa baterai sehingga hanya 

dapat beroperasi pada siang hari saja. Pada siang hari saat 

PLTS on grid beroperasi, sistem kelistrikan akan ditunjang 

oleh daya dari PLTS sehingga mengurangi pemakaian bahan 

bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar dari pembangkit 

listrik utama PLN seperti misalnya PLTD. Pada malam hari 

atau jika kondisi cuaca mendung atau di saat PLTS tidak 

mampu menyuplai daya, maka beban sistem akan ditunjang 

oleh jaringan PLN. Hal ini dimungkinkan karena sistem ini 

tetap terkoneksi dengan jaringan PLN. 

 

Beberapa keuntungan dengan menggunakan sistem PLTS 

on grid adalah : 

 

1. Mereduksi pemakaian bahan bakar fosil sehingga 

mengurangi emisi bahan bakar dan membantu mengurangi 

biaya BPP pembangkit bulanan. 

2. Bersih, tidak menimbulkan kebisingan, menggunakan 

energi gratis dari matahari sepanjang tahun 

 

Sistem PLTS on grid dihubungkan langsung ke jaringan 

tanpa membutuhkan perhitungan yang detail pada sisi beban 

sehingga sistem ini paling sederhana dari segi desain. Sistem 

PLTS on grid dapat diterapkan pada sistem jaringan dengan 

kapasitas pembangkit skala besar seperti jaringan interkoneksi 

dan distribusi listrik PLN. Namun untuk menjaga stabilitas 

sistem eksisting maka kriteria daya sistem ketenagalistrikan 

existing harus memiliki beban siang minimal 5 kali lebih 

besar dari kapasitas sistem pembangkit PLTS yang 

dimasukkan ke sistem jala-jala existing. Di samping itu, 

pembangkit existing harus memiliki kemampuan khusus untuk 

menyesuaikan diri pada perubahan daya sistem yang tiba-tiba 

bila sistem PLTS tiba-tiba lepas (hilang) akibat cuaca (faktor 

alamiah). 

 

V. METODE ANALISIS PERALATAN PROTEKSI 

TEORI PROTEKSI 

Proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik 

yang terpasang pada : sistem distribusi tenaga listrik, trafo 

tenaga, transmisi tenaga listrik dan generator listrik yang 

diperlukan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari 

gangguan listrik, dengan cara memisahkan bagian sistem 

tenaga listrik yang terganggu dengan bagian sistem tenaga 

listrik yang tidak terganggu agar bagian yang tidak terganggu 

dapat terus bekerja.  

Jadi pada hakekatnya pengaman pada sistem tenaga listrik 

mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya keandalan 

tetap terjaga. Sistem proteksi diberlakukan untuk 

mengamankan peralatan dari kerusakan akibat gangguan yang 

dapat terjadi pada saat peralatan tersebut bekerja. Dalam 

membahas mengenai sistem proteksi maka perlu untuk 

mengetahui gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem 

tenaga listrik dan bagaimana cara perlindungan dan peralatan 

yang tepat. 

 

TABEL 2. TIPIKAL PENGHANTAR AAC (SUMBER : 

SPLN 64: 1985) 

 

Dari pengamatan di lapangan, diketahui bahwa; Kapasitas 

masing-masing Transformator pada PLTS adalah 3 x 250 

KVA (bekerja diparalel), XT = 4 %, belitan Ydn5. Penghantar 

kawat AAC penampang 70 mm
2
 : Z1 = Z2 = 0,4202 + j0,3572 

ohm/km ; Z0 = 0,5682 + j1,6447 ohm/km. Titik netral trafo 

PLTS ditanahkan dengan sistem solid grounding dengan 

asumsi Rn = 2 ohm. Panjang jaringan distribusi dari PLTS 

menuju PLTD adalah sejauh 2 km. Secara garis besar data-

data seluruh peralatan tenaga listrik yang diperlukan dalam 

perhitungan arus gangguan tertera dalam tabel 4.2. Data 

tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan perhitungan nilai 

arus gangguan. Oleh karena tegangan antara output inverter 

PLTS dengan tegangan sistem distribusi tidak sama, maka 

untuk menyamakannya perlu dipilih dasar tegangan dan daya 

sebagai berikut. 

KVA base  = 100 KVA 

V base   = 20 kV 

Ibase  =  

886,2
203

100





kV

kVA
Ib A 

 

Maka: 4000
10100

20
3

22







base

base
MVA

kV
Z ohm  
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TABEL 3. DATA TEKNIS PERHITUNGAN ARUS 

GANGGUAN 

 
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam 

menentukan peralatan proteksi yang dipasang, harus diketahui 

rating peralatan tersebut. Sebab peralatan tersebut harus 

mampu menahan arus yang lewat pada saat bekerja normal 

atau pada saat dalam keadaan tidak normal (gangguan) agar 

tidak cepat rusak/umur kerja berkurang. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. SINGLE LINE DIAGRAM SISTEM TENAGA 

LISTRIK  GILI TRAWANGAN 

TABEL 4. PROFIL BEBAN 

 

TABEL 5. TABEL HIERARKI 

PROTEKSI

 

ANALISA PENTINGNYA SISTEM PROTEKSI BAGI 

PLTS ON GRID GILI TRAWANGAN 

Sistem proteksi penting dipasang untuk mengamankan aset 

dari kerusakan. Pentingnya sistem proteksi dapat ditinjau dari 

segi materi berupa kerugian finansial dan non materi berupa 

hilangnya energi. Kerugian energi terjadi jika PLTS tidak 

aktif misalnya akibat kegagalan operasi sehingga tidak 

menyuplai daya ke beban. Sedangkan kerugian finansial dapat 

terjadi jika perangkat PLTS mengalami kerusakan. Kedua hal 

tersebut dapat terjadi bila sistem proteksi kurang maksimal. 

Jika suatu komponen pada PLTS rusak sehingga 

menyebabkan seluruh kerja PLTS terganggu dan 

menyebabkan kerugian energi, maka harus dilakukan 

perbaikan yang memerlukan dana yang besar dan waktu yang 

tidak singkat dalam pengadaan suku cadang. 

Pada dasarnya daya yang disuplai oleh PLTS on grid 

kepada sistem kelistrikan jauh lebih kecil dibandingkan daya 

yang dihasilkan oleh pembangkit beban dasar sehingga PLTS 

on grid setiap saat dapat keluar-masuk ke dalam sistem 

tergantung tingkat penyinaran matahari dan tidak 

mempengaruhi kestabilan sistem. Kecilnya kapasitas 

pembangkitan PLTS mempengaruhi arus hubung singkat yang 

disuplai oleh dari PLTS yang besarnya lebih kecil 

dibandingkan arus hubung singkat yang dihasilkan PLTD di 

semua titik ganggu. Hal ini membantu dalam hal keamanan 

PLTS dari gangguan hubung singkat. 

Energi listrik yang dihasilkan PLTS pada dasarnya gratis, 

sehingga dalam menopang beban sistem oleh PLTD aplikasi 

PLTS on grid dipilih dengan tujuan untuk mengurangi 

konsumsi BBM dalam membangkitkan energi listrik seperti 

yang dilakukan di Gili Trawangan. Aplikasi PLTS on grid 

dalam suatu sistem kelistrikan akan menghemat pemakaian 

minyak bumi rata-rata sebesar 3.790 liter/hari, seperti yang 

disajikan dalam tabel profil beban PLTD dan PLTS on grid 

 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
48 

dengan kapasitas PLTS yang diaktifkan 200 kWp pada bulan 

Maret 2012 (lampiran D). Bila harga BBM solar per liternya 

sebesar Rp 8.750,- maka keuntungan dari integrasi PLTS ke 

dalam sistem ketenagalistrikan Gili Trawangan ialah 

penghematan konsumsi bahan bakar sebanyak Rp 

2.053.188/hari. Oleh karena itu segala bentuk gangguan yang 

mungkin dapat mengganggu kelangsungan operasional PLTS 

tersebut harus dicegah dan diatasi dengan menggunakan 

sistem proteksi yang handal. 

Sistem proteksi didesain agar seefektif mungkin 

menjalankan fungsinya sebagai pengaman peralatan secara 

optimal sekaligus mempertimbangkan harga peralatan. 

Pentingnya proteksi dapat ditinjau dari nilai peralatan yang 

diproteksi dibanding biaya sistem proteksi yang diberikan. 

Sistem proteksi akan tidak ekonomis jika biaya proteksi lebih 

tinggi dari nilai peralatan yang diproteksi. Grafik hirarki 

sistem proteksi (pada Lampiran I) menunjukkan tingkatan 

proteksi mulai dari level 1 s/d 11. Level proteksi ini 

menunjukkan semakin kompleksnya peralatan proteksi yang 

diberikan sesuai dengan semakin besarnya kapasitas PLTS 

yang dilindungi. Dari studi kasus sistem proteksi PLTS on 

grid Gili Trawangan. Harga peralatan yang diproteksi (grid 

inverter) jauh lebih tinggi dari peralatan proteksi, sehingga 

sistem proteksi untuk melindungi grid inverter dari kerusakan 

sangat perlu dilakukan. Namun secara ekonomis sistem 

proteksi yang paling efektif ialah ada pada level 4, seperti 

yang dilakukan pada PLTS on grid Gili Trawangan. 

 

VI. KESIMPULAN 

1. Dari analisis perhitungan kemungkinan terjadinya arus 

lebih, dan kordinasi peralatan proteksi arus lebih yang 

dipasang, disimpulkan bahwa PLTS on grid Gili 

Trawangan dinyatakan aman dari gangguan arus lebih 

karena adanya peralatan proteksi arus lebih yang 

difungsikan berlapis. Selain itu inverter on grid juga 

dilengkapi proteksi overvoltage yakni kemampuan 

mendeteksi perubahan tegangan akibat gangguan hubung 

singkat. 

2. Dari analisis kemungkinan terjadinya tegangan lebih dan 

kordinasi peralatan proteksi yang dipasang, disimpulkan 

bahwa PLTS on grid Gili Trawangan dinyatakan aman 

karena adanya lightning arrester, surge protector, dan 

kemampuan proteksi overvoltage pada inverter. 

3. Teknik pemilihan peralatan proteksi dilakukan berdasaran 

analisis perhitungan yang dipengaruhi oleh kapasitas 

PLTS dan korelasinya terhadap sistem kelistrikan yang 

ada, sehingga hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam 

penyusunan standar sistem proteksi PLTS on grid. 

4. Pemasangan sistem proteksi yang ada telah memenuhi 

aspek ekonomi karena nilai peralatan yang dilindungi jauh 

lebih tinggi daripada nilai biaya penerapan proteksi. 
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Abstrak - Dinamika pada sisitem tenaga listrik 

dikarakteristikan oleh perilaku pengiriman daya yang 

secaa keseluruhan memiliki batas minimum sampai 

tercapai kondisi lepas sinkron, selain itu juga dicerminkan 

oleh osilasi komponen mekanis dan elektris yang diwakili 

oleh sudut daya δ. Permasalahan terjadinya gangguan 

hubung singkat satu fasa ketanah. Tujuan penelitian 

untuk mempelajari stabilitas system tenaga listri pada 

pembangkit di Sumatra Utara dengan mengevaluasi 

respon dari pembangkit Paya Pasir tenaga listrik yang 

terjadi pada gangguan satu fasa ke tanah. Penelitian ini 

dilakukan secara simulasi pada gangguan satu fasa ke 

tanah terhadap bus Brandan. Program EDSA sebagai 

simulator digunakan untuk menganalisa sudut rotor 

terhadap osilasi frekwensi, osilasi tegangan dan osilasi 

daya listrik. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa 

respon terhadap perubahan sudut rotor sebesar 0,35° pada 

pembangkit Paya Pasir mempengaruhi penurunan daya 

elektril sebesar 0,01 MW. 

 

Kata Kunci. Brandan, Stabilitas, Osilasi, Overshoot 

 

I. PENDAHULUAN 

sistem tenaga listrik adalah masalah 

dinamika terhadap gangguan. Gangguan pada 

sistem dapat menimbulkan osilasi terhadap 

variabel-variabel sistem, seperti; Tegangan, 

frekuensi, dan daya elektrik. Sementara 

kemampuan sistem menghendaki  agar 

variabel tersebut bernilai tetap  pada suatu 

titik operasi tertentu. 

Untuk melihat dinamika stabilitas maka 

perlu mengetahui stabilitas  steady stead, 

stabilitas transien dan stabilitas dinamis 

karena pada system tenaga listrik yang besar 

merupakan hal yang sangat penting karena 

berkaitan dengan unjuk kerja sistem 

interkoneksi satu sama lain. 

Salah satu interkoneksi sistem tenaga 

listrik adalah system tenaga listrik Sumatera 

Utara  yang merupkan interkoneksi dengan 

Aceh melalui saluran 150 KV. Sistem 

interkoneksi tersebut terdiri dari pembangkit 

Belawan 1(Blwcc), pembanglit Belawan 2 

(Blwtu) pembangkit Paya Pasir, pembangkit 

Titi Kuning, pembangkit Kombih, 

pembangkit Raisan, pembangkit Sipan, 

pembangkit Boho, pembangkit silang, dan 

pembangkit Batang Gadis. 

Sistem interkoneksi Sumatera Utara 

dengan Aceh Mengalami gangguan satu fasa 

ke tanah pada bus Brandan dengan jarak 

saluran 78,27 km dengan sitem radial pada 

bus Tualang Cut, bus Langsa, bus Idi, bus 

Lhokseumawe dan bus Bireuen.  

Gangguan satu fasa ke tanah pada bus 

Brandan, penulis ingin melihat pengaruh 

dinamika stabilitas pada sudut rotor, 

frekwensi, tegangan, dan daya elektrik. 

Sistem tenaga listrik terdiri atas tiga 

komponen utama yaitu: sistem pembangkit, 

sistem transmisi, distribusi dan beban. Energi 

listrik yang dibangkitkan pada sistem 

pembangkit dikirimkan ke beban dalam 

jumlah dan kualitas yang baik sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen 

akan tenaga listrik untuk setiap waktu 

berbeda, disamping permintaan beban yang 

selalu berubah, sistem tenaga listrik juga 

tidak terlepas dari gangguan yang 

membutuhkan respon dari pembangkit 

sebagai penyuplai tenaga listrik untuk 

mengatasi kondisi-kondisi tersebut. 

Permasalahan dalam stabilitas dinamika 

dapat digambarkan dengan menggunakan 

persamaan difrensial. Dalam peneltian ini, 

sisitem tenaga listrik yang ditinjau adalah 

sistem tenaga listrik Sumatera Utara yang 

terinteroneksi dengan siistem tenaga listrik 

Aceh melalui saluran transmisi 150 kV. 

Sistem ini mengalami gangguan satu fas ke 

tanah pada bus Brandan dengan jarak 78,28 

km terhubung secara radial dengan bus 
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Tualang Cut, bus langsa, bus Idi, bus 

Lhokseumawe dan bus Bireuen. 

Pada kasus gangguan satu fasa ke tanah 

di bus Brandan ini penulis ingin melihat 

pengaruh dinamika stabilitas pada 

pembangkit Belawan terhadap sudut rotor, 

tegangan dan daya elektrik. 

 

II. TEORI 

Jenis masalah pada dinamika sistem 

tenaga listrik mencakup tinggi/rendahya 

osilasi frekwensi, besar kecilnya/gangguan 

dan besar kecilnya system [4]. 

Dalam laporan Padyar menyatakan 

bahwa untuk memahami dinamika system 

tenaga listrik, maka harus 

mempertimbangkan parameter-parameter 

yang harus berubah setiap saat. Oleh karena 

itu pada kajian dinamika sistem tenaga listrik 

perlu mempertimbangkan kumparaan medan 

dan peredam. 

Dinamika pada sisitem tenaga listrik 

dikarakteristikan oleh perilaku pengiriman 

daya yang secaa keseluruhan memiliki batas 

minimum sampai tercapai kondisi lepas 

sinkron, selain itu juga dicerminkan oleh 

osilasi komponen mekanis dan elektris yang 

diwakili oleh sudut daya δ. Selanjutnya untuk 

memahami perilaku dinamika pada sistem 

tenaga listrik dan untuk merencanakan 

control pada perbaika unjuk kerja sistem, 

sangat prlu dimengerti komponen dasar 

sisten tenaga listrik. Khusus yang memiliki 

pengaruh signifikan dengan perilaku 

dinamika sistem tenaga listrik. Komponen 

dasar tersebut sebagaimana pada Gambar 1. 

Meliputi : turbin dan governor, generator, 

eksitasi beserta regulator tegangan, 

tranformator dan jaringan transmisi. 

Untuk memahami dinamika sistem 

tenaga listrik, maka model sederhana 

generator sinkron kurang teliti untuk 

digunakan krena harus mempertimbngkan 

variabel-variabel yang turut berubah setiap 

saat. Oleh karena itu pada kajian dinamika 

sisitem tenaga istrik perlu 

mempertimbangkan kumparan medan dan 

predam. Masalah pada dinamika sistem 

tenaga listrik mencakup tinggi/rendahnya 

osilasi frekwensi, besar/kecilnya gangguan 

dan bear/kecilnya sistem.  
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Gmbar 1. Komponen dasar pembangkit tenaga listrik 
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Gambar 2 . Model Generator 
 

Untuk analisis generator sinkron pada 

dinamika sistem tenaga listrik digunakan dua 

sumbu, yaitu daxis dan qaxis. Sumbu d 

merupakan sumbu yang mewakili pengaruh 

kumparan medan dan sumbu q merupakan 

sumbu yang memiliki pengaruh kumparan 

redaman. Dengan '

0q konstanta waktu 

transien untuk kumparan redaman, 
'

0d konstanta waktu transien untuk kumparan 

medan, EFD tegangan penguat dan xq 

reaktansi kumparan redaman, '

qx  reaktansi 

transien kumparan redaman, maka generator 

sinkron dapat dimodelkan seperti pada 

Gambar 2.4. 

Adapun persamaan-persamaan 

pemodelan pada Gambar 2 adalah sebagai 

berikut :  
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III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah simulasi meggunakan 

computer. Langkah pengujian yang 

dilakukan yaitu memasukan data pembangkit 

pada computer dengan menggunakan 

sofwerutar EDSA. Tahapan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 

 

 
TABLE II. DATA PEMBANGKIT LISTRIK PAYA PASIR 

No Lokasi Tegangan ( KV) MW MVAR 

1 Paya Pasir 150 39 11.5 

 

 

IV. HASIL DAN PENBAHASAN 

Dari hasil simulasi yang dilakukan pada 

sisten Sumatera Utara menunjukan bahwa 

pada pembangkit Paya Pasir yang terhubug 

ke sistem 150 kV, saat terjadi gangguan satu 

fasa ke tanah, dan respon pembangkit 

tersebut dittunjukan pada Gambar 4 dibawah. 

Respon tersebut merupakan tanggapan 

sudut rotor, daya elektrik tegangan dan 

generator pada pembagkit Belawan. Pada 

Gambar 4a terlihat sudut rotor generator di 

pembangkit Belawan mengalami pergeseran 

atau perubahan, sehingga mengalami 

perubahan atau pergeseran sudut rotor dari 

23,23° menjadi 22,87° atau terjadi perubahan 

sebesar 0,35°. Respon daya listrik mengalami 

penurunan dari 39,02 MW menjadi 39,01 

MW  atau turun sebesar 0.01 MW dengan 

osilasi selama 2,61 detik dan overshoot 

terjadi sebesar 39,03 MWpu pada 0,67 detik. 

Selanjutnya respon tegangan pada 

pembangkit Paya Pasir ditunjukan pada 

bambar 4c. Osilasi tegangan terjadi selama 

7,47 detik dan overshoot yang ditimbulkan 

sebesar 0,991pu pada 2,01 detik setelah 

adanya gangguan terjaddi. Selain itu tegagan 

mengalami perubahan dari 0,991pu menjadi 

0,990 pu. 

 

 
Gambar (a) Sudut Rotor 
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(b) Daya Elektrik,      

             

 

(c) Frekwensi 

 

 

 

(d) Tegangan 

 
TABLE I. PARAMETER ANALISA DINAMIKA STABILITAS 

Pembangkit Paya Pasir 
Posisi Reduksi 

Awal Akhir Posisi 

a. Sudut rotor (°) 23,23° 22,87° 0,35°. 

b. Daya elektrik (MW) 39,02  39,01    0,01 

c. Tegangan (pu)              0,990 

V.  KESIMPULAN 

Dari hasil analisa dinamika stabilitas 

akibat gangguan satu fasa ke tanah pada bus 

Berandan ditinjau dari sudur rotor, tegangan, 

daya elektrik, dan frekwensi maka untuk 

pemangkit Paya Pasir sistem tenaga listrik di 

Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa 

perubahan nilai sudut rotor berkiar  0,35°, 

daya elektrik 0,01MW, tegangan 0,990 dan 

waktu osilasi tegangan antara 7,47 detik. 

 

 
VI. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka hal yang dapat disarankan 

untuk perusahan listrik negara harus lebih 

intensif menangulangi gangguan hubung 

singkat satu phasa ketanah, karena gangguan 

75% lebih besar berada pada gangguan satu 

phasa ke tanah dan  untuk penelitian 

selanjutnya, perlu adanya penelitian terhadap 

stabilitas transien agar dapat mengetahui 

stabilitas sistem tenaga listrik Sumatera Utara 

interkoneksi dengan Aceh. 
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Abstract – In the telecommunication system ideally the voice signal 

transmitted has an equal form with the voice signal received and 

this equality called fidelity.The filtering technique is a part of 

signal processing which improves the quality of the voice signal in 

the good fidelity. Finite Impulse Rate that used in this filtering 

process has some advantages. It could be designed because of its 

linear phase, good stability, and minimun error of quantization 

when implemented. The method to measure the voice fidelity is 

Mean Squared Error (MSE). By using Low Pass Filter in cut off 

frequency of 1000 Hz, the lowest MSE poin is 0.00014098 for male 

voice sample and 0.00037012 for female voice sample. With High 

Pass Filter in cut off frequency of 2000 Hz, the highest MSE poin 

is 0.050141 for male voice sample and 0.022534 for female voice 

sample. Meanwhile with Band Pass Filter in cut off frequency of 

200 Hz - 3000 Hz, the lowest MSE poin is 0.00035891 for male 

voice sample and 0.00056081 for female voice sample. 

 

Keywords : Voice Signal, Voice Fidelity, FIR, MSE    

 

I. PENDAHULUAN 

Suara merupakan salah satu media komunikasi dimana 

informasi yang disampaikan melalui suara harus jelas dan 

dapat dimengerti oleh penerima [1]. Pada sistem 

telekomunikasi, idealnya sinyal suara yang dikirimkan dan 

yang diterima oleh penerima harus sesuai [2]. Proses 

pengolahan sinyal mempengaruhi fidelitas suara maka 

diperlukan teknik untuk mempertahankan fidelitas suara tetap 

baik, yaitu teknik filtering. Filtering merupakan salah satu 

bagian dari proses pengolahan sinyal yang berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas sinyal keluaran. [3]. Filtering yang 

paling umum digunakan dalam bidang telekomunikasi adalah 

filter analog dan filter digital. Tetapi, saat ini filtering yang 

lebih banyak digunakan adalah filter digital [4].  

Filter digital terbagi menjadi dua, yaitu filter digital 

Infinite Impulse Respons (IIR) dan filter digital Finite Impulse 

Respons (FIR). Pembagian ini berdasarkan respons impulse 

filter tersebut. FIR memiliki tanggapan impulse yang 

panjangnya terbatas [5]. Filter FIR memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan filter IIR, antara lain dapat didesain 

karena memiliki fasa yang linier, memiliki kestabilan, 

pengaruh kesalahan dikarenakan pembulatan yang terjadi pada 

proses kuantisasi dapat diminimumkan saat implementasi [6].  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang dan 

mengimplementasikan perancangan digital FIR pada starter 

kit yang diaplikasikan pada sinyal suara manusia serta 

menganalisis fidelitas suara hasil filtering dari ketiga jenis 

filter digital, yaitu lowpass, highpass dan bandpass filter 

terhadap sinyal masukkan suara yang berbeda-beda.  

Perancangan ini menggunakan sinyal suara wanita dan 

suara pria sebagai sinyal masukkan. Sinya akan 

diimplementasikan pada perangkat starter kit. Sinyal suara 

akan mengalami proses perhitungan koefisien filter, ADC, dan 

filtering. Jenis filter yang akan digunakan adalah filter FIR 

karena keunggulan filter FIR. Proses filtering akan dilakukan 

pada perangkat starter kit. Setelah proses filtering, akan 

menghasilkan sinyal keluaran kemudian dianalisi fidelitas 

suaranya. Analisis fidelitas meliputi hasil pengujian nilai 

amplitudo sinyal hasil filtering dan nilai MSE dari sinyal hasil 

filtering. Sinyal keluaran yang dihasilkan juga akan 

didengarkan melalui speaker. 

 

 
II. PERANCANGAN 

Pada penelitian akan dilakukan beberapa perancangan 

seperti perancangan blok diagram sistem secara keseluruhan 

dan perancangan diagram alur sistem: 

1. Perancangan Blok Diagram Sistem  

Pada penelitian, perancangan blok diagram sistem 

dilakukan untuk memudahkan dalam 

pengimplementasian. Berikut perancangan blok diagram 

sistem seperti yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.  

 

 
 

Gambar 1. Perancangan Blok Diagram Sistem 

 

Berdasarkan Gambar 1, penelitian ini terdapat tiga 

bagian yaitu masukan proses dan hasil keluaran.  

a. Inputan 

Masukkan penelitian ini berupa sinyal suara 

manusia yaitu sinyal suara wanita dan pria dimana 

suara tersebut akan direkam dan disimpan dalam 

mailto:revi.noviananda@gmail.com
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format. wav. Perekaman suara dilakukan dengan 

menggunakan sound recorder. Setelah pengambilan 

suara sebagai sinyal masukan maka selanjutnya 

adalah pengolahan suara tersebut pada perangkat 

DSK TMS320C6713.  

b. Proses 

Setelah sinyal masukan didapatkan maka sinyal 

tersebut diproses. Proses yang dilakukan adalah 

proses ADC, filtering, dan DAC. Ketiga proses 

tersebut dilakukan pada PC dengan menggunakan 

perangkat lunak MATLAB dan CCS. Suara akan 

diolah oleh MATLAB kemudian CCS akan 

menerjemahkan bahasa MATLAB ke bahasa yang 

dapat dibaca oleh perangkat DSK TMS320C6713. 

c. Hasil Keluaran 

Hasil keluaran proses filtering yang dilakukan oleh 

perangkat DSK TMS320C6713 akan didengarkan 

melalui speaker dan visualisi grafik bentuk sinyal 

hasil filtering akan ditampilkan melalui scope 

MATLAB.  

2. Alur Perancangan Sistem 

Alur perancangan pada penelitian ini dibuat untuk 

memudahkan dalam perancangan sistem dan membantu 

proses penelitian agar lebih terstruktur dan mengacu pada 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Berikut diagram alur 

perancangan sistem seperti yang terlihat pada Gambar 2: 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alur Perancangan Sistem 

Dalam penelitian ini, sebelum implementasi pada 

perangkat starter kit, terlebih dahulu membuat desain filter 

yang diproses pada perangkat seperti yang terlihat pada 

Gambar 2 di atas. Saat merancang desain filter, perlu 

menentukan beberapa parameter diantaranya: 

a. Pilih jenis filter yang akan diproses. Pilihan jenis filter 

yang disediakan terdiri dari Low Pass Filter (LPF), High 

Pass Filter (HPF) dan Band Pass Filter (BPF). 

b. Pilih jenis windowing yang akan digunakan, yaitu 

Hamming.  

c. Masukan nilai frekuensi cut off. Frekuensi cut off yang 

dimasukkan untuk desain filter ini adalah dalam satuan 

radian (Ω).  

d. Masukan nilai orde filter sesuai dengan perhitungan.  

e. Masukkan nilai frekuensi sampling. Frekuensi sampling 

dimasukkan dalam satuan Hertz (Hz) 

 

Setelah membuat rancangan desain filter maka 

selanjutnya adalah menghitung koefisien filter kemudian 

tampil grafik output desain filter. Pilih tipe masukan sinyal, 

yaitu sinyal sinusoida, suara atau mic. Pada penelitian ini, 

hanya berfokus pada suara maka pada tipe sinyal masukan 

adalah suara dan masukkan file suara yang telah direkam dan 

disimpan. Jalankan program simulink untuk mengolah 

perancangan filter digital FIR pada board DSK 

TMS320C6713. Jika program telah berhasil dijalankan maka 

keempat LED pada board akan menyala. Hal ini menandakan 

bahwa di dalam board telah berhasil terjadi proses ADC, 

filtering dan DAC. Hasil filtering dapat didengarkan melalui 

speaker dan visualisasi gafik dapat dilihat pada scope matlab. 

 

III. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian fidelitas dilakukan dengan menggunakan 

metode MSE untuk mengetahui kualitas sinyal tersebut. 

Semakin kecil MSE maka fidelitas suara semakin bagus.  

 

1. Pengujian Fidelitas dengan metode MSE pada Low 

Pass Filter 

 

Tabel 1. Nilai MSE Hasil Filter FIR Low-Pass untuk Suara 

Pria 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara pria dan 

setiap frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada 

Gambar 3 di bawah ini:  
 

 
 

Gambar 3. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off pada 

Low-Pass untuk Suara Pria 
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Hasil pengujian nilai MSE terhadap frekuensi cut off pada 

filter FIR low pass untuk setiap sampel wanita dapat dilihat 

pada Tabel 2 di bawah ini 

 
Tabel 2. Nilai MSE Hasil Filter FIR Low-Pass untuk Suara 

Wanita 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara wanita dan 

setiap frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada 

Gambar 4 di bawah ini: 
 

 
 

Gambar 4. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off pada 

Low-Pass untuk Suara Wanita 

 

Berdasarkan seluruh data hasil pengujian, dapat 

disimpulkan nilai MSE pada frekuensi cut-off 400-1000 Hz 

semakin kecil dimana terjadi penurunan signifikan dari 

frekuensi 400 - 1000 Hz seperti yang terlihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. 

2. Pengujian Fidelitas dengan metode MSE pada High Pass 

Filter 

 
Tabel 3. Nilai MSE Hasil Filter FIR High-Pass untuk Suara 

Pria 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara pria dan setiap 

frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada Gambar 5 

di bawah ini:  
 

 
 

Gambar 5. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off pada 

High-Pass untuk Suara Pria 

 

Hasil pengujian nilai MSE terhadap frekuensi cut off pada 

filter FIR high pass untuk setiap sampel wanita dapat dilihat 

pada Tabel 4 di bawah ini: 
 

Tabel 4. Nilai MSE Hasil Filter FIR High-Pass untuk Suara 

Wanita 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara wanita dan 

setiap frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada 

Gambar 6 di bawah ini 

 

:  
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Gambar 6. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off 

pada High-Pass untuk Suara Wanita 

 
Pada pengujian pada sampel suara pria, menunjukkan 

nilai MSE semakin besar dari frekuensi cut-off 400 - 2000 Hz 

kemudian mengalami penurunan pada frekuensi cut off 3000 

Hz. Hal yang sama juga terjadi pada sampel suara wanita, 

yaitu nilai MSE semakin besar pada frekuensi cut-off 400 - 

2000 Hz kemudian mengalami penurunan nilai pada frekuensi 

cut off 3000 Hz. Penurunan nilai MSE yang terjadi pada cut-

off 3000 Hz tidak besar seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

3. Pengujian Fidelitas dengan metode MSE pada High Pass 

Filter 

 
Tabel 5. Nilai MSE Hasil Filter FIR Band-Pass untuk Suara 

Pria 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara pria dan setiap 

frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada Gambar 7 

di bawah ini:  
 

 
 

Gambar 7. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off pada 

Band-Pass untuk Suara Pria 

 

Hasil pengujian nilai MSE terhadap frekuensi cut off pada 

filter FIR high pass untuk setiap sampel wanita dapat dilihat 

pada Tabel 6 di bawah ini: 

Tabel 6. Nilai MSE Hasil Filter FIR Band-Pass untuk Suara 

Wanita 

 

 
 

Besar nilai MSE untuk setiap sampel suara pria dan setiap 

frekuensi cut off dapat lebih jelas digambarkan pada Gambar 8 

di bawah ini: 
 

 
 
Gambar 8. Grafik MSE Terhadap Frekuensi Cut-Off pada 

Band-Pass untuk Suara Wanita 

 

Pada pengujian sampel suara pria dan sampel suara wanita, 

menunjukkan bahwa nilai MSE paling kecil pada rentang 

frekuensi cut off 200–3000 Hz. Hal ini disebabkan karena 

selisih antara sinyal keluaran dengan sinyal asli sangat kecil.  

Semakin kecil selisihnya maka semakin kecil pula nilai MSE. 

Rentang frekuensi cut off 200 – 3000 Hz dapat dikatakan 

merupakan frekuensi yang bagus untuk band pass filter karena 

menghasilkan nilai MSE yang kecil. Berdasarkan hasil uji 

coba, dapat dikatakan pula bahwa tipe filter FIR band-pass 

adalah tipe sesuai untuk rentang frekuensi suara manusia. Hal 

ini menyebabkan tipe filter ini paling banyak digunakan untuk 

implementasi filter digital.  

 

IV. KESIMPULAN 

1. Pada Low-Pass Filter, semakin besar frekuensi cut off 

maka amplitude mendekati sinyal asli sehingga pada 

frekuensi cut off 2000 Hz dan 3000 Hz amplitude sinyal 

hasil filtering sama dengan amplitude sinyal asli. Nilai 

MSE paling rendah pada frekuensi cut off 1000 Hz dengan 

nilai 0.00014098 untuk sampel suara pria dan 0.00037012 

untuk sampel suara wanita.  

2. Pada High-Pass Filter, nilai amplitudo sinyal hasil filtering 

paling rendah pada frekuensi cut off 3000 Hz karena 

semakin tinggi frekuensi cut off, maka amplitudo sinyal 

hasil filtering. Nilai MSE paling besar pada frekuensi cut 

off 2000 Hz dengan 0.050141 untuk sampel pria dan 

0.022534 untuk sampel suara wanita. 

3. Pada Band-Pass Filter, nilai amplitudo sinyal hasil filtering 

sama dengan amplitudo sinyal asli pada frekuensi cut off 

200-3000 Hz karena semakin besar rentang frekuensi cut 
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off maka bentuk sinyal keluaran menyerupai sinyal asli. 

Nilai MSE paling rendah pada frekuensi cut off 200-3000 

Hz dengan nilai 0.00035891 untuk sampel suara pria dan 

0.00056081 untuk sampel suara wanita karena selisih 

amplitudo sinyal keluaran dan sinyal asli kecil. 

4. Jika dibandingkan ketiga tipe filter, filter FIR Band-Pass 

menghasilkan fidelitas yang baik dimana dibuktikan band-

pass filter lebih banyak digunakan pada implementasi 

pengolahan sinyal digital dengan menggunakan filter 

digital FIR sesuai dengan suara yang digunakan 
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Abstract – Penelitian ini membahas tentang 

pengurangan arus harmonisa urutan nol pada sistem 

distribusi tiga phasa empat kawat menggunakan 

transformator zig zag dan filter aktif. Arus harmonisa 

urutan nol pada sistem disebabkan oleh beban non linier 

berupa lampu hemat energi. Besar arus harmonisa urutan 

nol berdasarkan hasil pengukuran adalah sebesar 6,5 

Ampere. Nilai arus ini cukup besar dan dapat 

menimbulkan gangguan pada sistem, sehingga diperlukan 

metode yang dapat digunakan untuk mengurangi 

kandungan arus harmonisa urutan nol tersebut. Metode 

yang digunakan adalah simulasi dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama adalah simulasi sistem sebelum terhubung 

dengan transformator zig zag, selanjutnya sistem 

terhubung dengan transformtor zig zag, dan terakhir 

adalah sistem terhubung dengan transformator zig zag 

dan filter aktif. Dari hasil simulasi diperoleh, arus 

harmonisa urutan nol menggunakan transformator zig zag 

berkurang menjadi 5,12 Ampere, sedangkan 

menggunakan gabungan transformator zig zag dan filter 

aktif sebesar 0,054 Ampere.  

 

Keywords: Arus harmonisa urutan nol, transformator zig 

zag, filter aktif 

I. PENDAHULUAN 

Sistem distribusi tiga fasa empat kawat digunakan 

secara luas untuk menyalurkan tenaga listrik pada 

tegangan rendah. terutama untuk melayani beban-

beban satu fasa yang dipasang antara fasa dan netral. 

Pada sistem distribusi ini arus pada konduktor netral 

merupakan penjumlahan vector dari ketiga arus fasa. 

Dengan beban-beban linear yang seimbang di mana 

arus pada masing-masing fasa mempunyai perbedaan 

fasa sebesar 120
0
 maka  tidak ada arus netral. Pada 

kebanyakan sistem distribusi tenaga yang mensuplai 

beban-beban satu fasa besar kemungkinan terjadi 

ketidak seimbangan beban sehingga menimbulkan 

arus netral yang umumnya tidak lebih dari 20 persen 

dari arus beban normal pada konduktor fasa [1]. Jenis 

beban yang bervariasi pada sistem distribusi empat 

kawat sering menimbulkan berbagai permasalahan 

atau gangguan pada sistem kelistrikan. Jenis beban 

yang sering menjadi penyebab munculnya gangguan 

pada sistem kelistrikan adalah beban non linear. 

Beban non linear merupakan beban listrik yang 

mengandung komponen semikonduktor, yang dalam 

operasinya menyebabkan perubahan bentuk 

gelombang dan frekuensi pada sistem kelistrikan. 

Gangguan kelistrikan yang sering disebabkan oleh 

beban non linear ini salah satunya adalah harmonisa. 

Harmonisa merupakan tegangan atau arus yang 

memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi 

fundamental. Frekuensi fundamental sebesar 50 Hz 

atau 60 Hz [2].  

Besarnya arus netral yang terdapat pada sistem-

sistem yang mempunyai beban-beban non linear dapat 

menjadi sangat besar yakni berkisar antara 60 sampai 

dengan 80 persen dari nilai arus fasa [1]. Berdasarkan 

hasil survey pada instalasi-instalasi dengan beban 

komputer di Amerika menunjukkan bahwa 22,6 % 

mempunyai arus netral yang melebihi arus fasa beban 

penuh [3]. Ballast induktif yang terdapat pada lampu 

fluorescent juga menimbulkan harmonisa yang cukup 

berarti pada konduktor netral, sehingga dapat 

menimbulkan kebakaran akibat beban lebih pada 

konduktor netral seperti yang dilaporkan oleh Liew [1]. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengurangi arus harmonisa pada sistem kelistrikan 

antara lain penggunaan filter pasif, filter aktif dan 

transformator [4]. Pada penelitian ini dilakukan 

simulasi dan eksperimen untuk mengurangi arus 

harmonisa urutan nol menggunakan transformator zig 

zag dan filter aktif. Transformator zig zag dipasang 

paralel pada jala-jala di sisi beban sedangkan filter 

aktif dipasang secara seri pada penghantar netral untuk 

mencegah mengalirnya arus harmonisa urutan nol dari 

beban ke sumber. 

II.  ARUS HARMONISA URUTAN NOL 

Sistem distribusi tiga fasa empat kawat sangat 

dipengaruhi oleh beban non linier satu fasa yang 

terpasang pada jaringan tegangan rendahnya. Dalam 

keadaan normal, arus beban setiap fasa dari beban 

linier yang seimbang pada frekuensi dasarnya (50 Hz) 

akan saling mengurangi sehingga arus netralnya 

menjadi nol. Sebaliknya pada beban non linier satu 

fasa, akan timbul harmonisa kelipatan tiga ganjil yang 

disebut triplen harmonic ( harmonisa ke-3, ke-9, ke-15, 

dst.) yang sering disebut zero sequence harmonic. 

Harmonisa ini tidak menghilangkan arus netral tetapi 

dapat menghasilkan arus netral yang lebih besar dari 

arus fasa. Untuk menghindari dampak yang 

ditimbulkan harmonisa secara langsung pada 

komponen sistem kelistrikan biasanya dilakukan 
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dengan cara derating, yaitu membebani atau 

mengoperasikan komponen-komponen sistem tersebut, 

misalnya transformator dan generator atau konduktor 

netral, di bawah rating nominalnya, atau memperbesar 

kapasitas komponen sistem tersebut. Dapat juga 

dilakukan dengan memperbesar kapasitas 

transformator dan generator atau menambah dan 

memperbesar ukuran konduktor netral sistem. Cara 

derating seperti ini hanya dapat mencegah kerusakan 

akibat harmonisa pada komponen yang bersangkutan 

saja, tetapi tidak mengurangi kandungan harmoinsa 

pada sistem secara keseluruhan sehingga akibat 

harmonisa bentuk lainnya tidak dapat direduksi. 

Metode yang dilakukan untuk mengurangi 

harmonisa pada sistem distribusi tenaga listrik secara 

umum dilakukan dengan tiga cara [2]: 

1. Menghindari akibat harmonisa secara 

langsung pada komponen sistem yang 

bersangkutan, 

2. Mengurangi arus harmonisa di sisi jala-jala 

sistem  

Mengurangi kandungan arus harmonisa pada 

sumbernyaMetode yang sering dilakukan untuk 

mengurangi harmonisa adalah metode yang kedua 

yaitu mengurangi komponen arus harmonisa di sisi 

jala-jala sistem dengan menggunakan [2]:  

1. Filter aktif 

2. Filter pasif seri atau shunt LC,  

3. Peralatan elektromagnetic seperti 

transformator Y-, autotransformator zig-

zag, transformator scott (T), dan 

transformator zero-blocking  

Pada penenelitian ini digunakan dua metode untuk 

mengurangi arus harmonisa urutan nol pada sistem 

distribusi. Metode yang digunakan adalah 

menggunakan transformator zig zag dan filter aktif 

a. Transformator Zig Zag 

Hubungan transformator zig-zag, sesuai dengan 

namanya, diperoleh dengan menghubungkan tiga buah 

transformator satu fasa secara zig-zag seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1 [5],[6].  

N

iza

izb

izc

A

B

C

in

a1 a2

b1 b2

c1 c2

 
Gambar 1. Diagram transformator zig-zag 

Pada gambar tersebut terminal A, B, dan C 

masing-masing dihubungkan paralel dengan ke tiga 

fasa jala-jala dan terminal N dihubungkan paralel 

dengan titik netral dari suatu sistem distribusi daya 

tiga fasa empat kawat. Pada sistem distribusi daya tiga 

fasa empat kawat arus urutan nol tiga fasa 

 mempunyai magnitud dan 

fasa yang sama seperti yang dinyatakan oleh: 

                             (1) 

                                                     (2) 

b. Filter Aktif 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengurangi arus harmonisa pada sistem distribusi tiga 

fasa empat kawat adalah dengan memasang atau 

menggunakan filter aktif. Filter aktif adalah salah satu 

solusi untuk mengurangi arus harmonisa yang 

dianggap lebih efektif dari pada filter pasif. Penelitian 

tentang teknik kontrol terbaru untuk kompensasi arus 

harmonisa urutan nol pada sistem tiga fasa empat 

kawat telah pernah dilakukan [7]. Pada penelitian ini 

filter aktif seri digunakan untuk menghambat arus 

urutan nol pada konduktor netral. Gambar skema 

rangkaian dapat dilihat pada Gambar 2. 

Generator Transformator

Non Linier 

Load

Aktif 

Filter

L1

L2

L3

LN

 
Gambar 2. Rangkaian sistem tiga fasa empat kawat 

dan filter aktif 

Metode yang digunakan untuk mengurangi arus 

harmonisa urutan nol dengan menggunakan filter aktif 

ini salah satunya yaitu metode harmonisa ke tiga [7]. 

Gambar  rangkaian ekivalen untuk reduksi arus 

harmonisa uratan nol dapat dilihat pada Gambar 3. 



Vsb
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Vsc

VAFZn
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in

ZL VLa
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Gambar 3. Rangkaian ekivalen sistem (Zadeh, 2009) 

Berdasarkan Gambar 3, tegangan sumber secara  

berurutan Vsa, Vsb, dan Vsc. Arus yang mengalir pada 

rangkaian yaitu ia, ib, dan ic. Pada rangkaian ini beban 

dimodelkan sebagai sumber tegangan VLa, VLb, dan 

VLc. Impedansi saluran disimbolkan dengan ZL, 

sedangkan impedansi sumber dan netral disimbolkan 

dengan ZS dan Zn. Output tegangan filter aktif 

dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

NrAF IkV 
                                                            (3) 

0 AFLaLaasasa VVZIZV
                     (4) 

0 AFLbLbbsbsb VVZIZV
                     (5) 

0 AFLcLccscsc VVZIZV
                     (6) 
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Impedansi sumber dari AC grid selalu seimbang 

sehingga diasumsikan Zsa=Zsb=Zsc=Zs. Impedansi 

saluran ZLa, ZLb, dan ZLc sama dengan sebuah 

impedansi kecil ZL. Sehingga persamaan arus netral 

dapat ditulis sebagai berikut: 

   

rLS

ScSbSaLcLbLa

N
KZZ

VVVVVV
I

3




            (7)

 

Dimana: 

VAF = tegangan output filter 

kr = gain   

IN = arus netral 

III. METODE PENELITIAN 

Pada penenelitian ini digunakan dua metode untuk 

mengurangi arus harmonisa urutan nol pada sistem 

distribusi. Metode yang digunakan adalah 

menggunakan transformator zig zag dan filter aktif . 

Blok diagram umum untuk eksperimen yang akan 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

Load

Alat 

Ukur
 

(a). Blok diagram umum eksperimen sebelum 

terhubung filter 

Load

Alat 

Ukur

Transformator 

zig zag

Filter

 Aktif

Alat 

Ukur

 
(b). Blok diagram umum eksperimen 

Gambar 5 Blok diagram umum eksperimen 

Berdasarkan Gambar 5, sebelum melakukan 

perhitungan filter terlebih dahulu akan dilakukan 

pengukuran terhadap sistem sebelum menggunakan 

filter. Dari hasil pengukuran akan diketahui berapa 

besar arus harmonisa urutan nol pada sistem. Setelah 

diketahui berapa besar arus harmonisa maka tahap 

berikutnya adalah menghitung dan melakukan 

simulasi transformator zig zag dan filter aktif. 

Berikutnya dilakukan pengukuran setelah 

menggunakan transformator dan filter. 

Rancangan rangkaian pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 6 dan Gambar 7. Beban non linear yang 

digunakan pada rancangan rangkaian pengujian pada 

Gambar 6 terdiri dari 15 buah lampu hemat energi 

(LHE) 62 Watt. Berikutnya, rancangan rangkaian 

pengujian diimplementasikan menjadi rangkaian 

eksperimen yang dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 6. Rancangan rangkaian pengujian 

.  
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Gambar 7. Rancangan rangkaian menggunakan alat 

ukur 

Pengujian dilakukan untuk mengukur berapa besar 

harmonisa yang dihasilkan oleh sistem. Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran adalah harmonisa, 

tegangan, arus dan daya pada sistem distribusi tiga 

phasa empat kawat. Harmonisa yang diukur adalah 

harmonisa arus. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil pengukuran maka dapat dirancang transformator 

zig-zag dan filter aktif yang sesuai untuk mengurangi 

persentase harmonisa sistem. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Harmonisa merupakan salah satu jenis gangguan 

pada sistem kelistrikan yang berupa arus dan tegangan 

yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi 

fundamental. Penyebab utama yang menimbulkan 

harmonisa pada sistem kelistrikan adalah beban non 

linear. Lampu hemat energi yang digunakan pada 

penelitian ini juga tergolong sebagai beban non linier.  

Gambar 8 menunjukkan eksperimen pengukuran di 

laboratorium. Pengukuran dilakukan menggunakan 

alat ukur Power Quality Analyzer. 
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Gambar 8 Rangkaian eksperimen 

Dari hasil pengukuran diperoleh nilai total harmonic 

distortion arus (THDi) sebelum menggunakan filter 

adalah sebesar 66,5% dan dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Spektrum harmonisa arus 

Dari Gambar 9 dapat dilihat spectrum harmonisa 

arus pada masing-masing phasa. Warna abu-abu 

menunjukkan spectrum harmonisa arus urutan nol. 

Dari spectrum harmonisa yang ditampilkan hasil 

pengukuran, harmonisa yang paling dominan adalah 

harmonisa orde 3 (150 Hz) dan besar arus harmonisa 

urutan nol yang terukur sebesar 6,5 Ampere. Arus 

harmonisa urutan nol inilah yang akan direduksi 

dengan menggunakan transformator zig zag dan filter 

aktif. Selanjutnya dari data yang ada maka dilakukan 

simulasi untuk melihat pengaruh pengurangan arus 

harmonisa menggunakan transformator zig zag dan 

filter aktif. Gambar rangkaian simulasi sistem dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Rangkaian simulasi dan hasil 

Pada simulasi, beban non linier lampu diwakili 

dengan komponen penyearah beban seimbang. Dari 

simulasi diperoleh besar arus urutan nol sebesar 7,4 

Amper. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan nilai arus 

harmonisa urutan nol pada pengkuran. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari simulasi dan eksperimen 

maka dirancang lah tranformator zig zag dan filter 

aktif menggunakan persamaan pada bagian II. 

Rangkaian simulasi menggunakan transformator 

zig zag dapat dilihat pada Gambar 11.  

 

 
Gambar 11. Rangkaian simulasi menggunakan 

transformator zig zag 

Dari hasil simulasi diperoleh pengurangan arus 

harmonisa urutan nol menggunakan transformator zig 

zag menjadi 5,12 Ampere. Berdasarkan hasil simulasi 

dapat dilihat bahwa transformator zig zag dapat 

mengurangi arus harmonisa.  

Tahap berikutnya adalah simulasi menggunakan 

transformator zig zag dan filter aktif yang dapat dilihat 

pada Gambar 12. Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa 

gabungan tranformator zig zag dan filter aktif dapat 

mengurangi arus harmonisa urutan nol menjadi 0,054 

Ampere. Nilai ini jauh lebih baik dari pada hanya 

menggunakan transformator zig zag. Perbandingan 

hasil simulasi untuk kedua simulasi yang dilakukan 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan hasil simulasi 

Arus harmonisa urutan nol  

Sebelum 

menggunakan 

filter 

Transformator 

zig zag 

Filter 

Aktif 

7,4 A 5,12 A 0,054 A 

Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa 

pengurangan arus harmonisa urutan nol pada sistem 

distribusi tiga phasa empat kawat lebih efektif jika 

menggunakan tranformator zig zag dan filter aktif 

yang dihubung paralel pada phasa netral. 
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Gambar 12. Rangkaian simulasi gabungan transformator zig zag dan filter aktif 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Harmonisa merupakan salah satu jenis gangguan 

yang ada pada sistem kelistrikan termasuk sistem 

distribusi tiga phasa empat kawat. Gangguan berupa 

harmonisa ini disebabkan oleh beban non linier yang 

terhubung pada sistem.  

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksperimen 

laboratorium dan simulasi. Pada eksperimen dan 

simualasi dirancang sebuah sistem distribusi tiga 

phasa empat kawat dengan beban berupa lampu hemat 

energi. Kemudian dilakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur power quality analyzer untuk 

mengukur berapa besar arus harmonisa urutan nol 

pada sistem. Setelah dilakukan pengukuran maka 

dilakukan simulasi menyerupai sistem pada 

eksperimen. Setelah itu dilakukan simulasi untuk 

melihat pengaruh penggunaan transformator zig zag 

dan filter aktif terhadap besar arus harmonisa urutan 

nol pada sistem. 

Dari hasil simulasi diperoleh besar arus harmonisa 

urutan nol berkurang secara signifikan dengan 

menggunakan gabungan tranformator zig zag dan 

filter aktif. Arus harmonisa urutan nol berkurang dari 

7,4 Ampere menjadi 0.054 Ampere. 
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Abstract - Spatial Modulation (SM) is a new modulation concept 

in MIMO system was proposed to reduced complexity and ICI 

without deteriorating the end to end system performance. In SM, 

just one transmit antenna is activated for data transmission at any 

signaling time instance. Information bits that was transmitted are 

contains two information, symbol that is chosen from a complex 

signal constellation diagram and  index transmit antenna active 

that is chosen from set of transmit antennas. TCM – SM was 

proposed in this research is to apply TCM concept to signal 

constellation points of SM. Have transmit coded signal in SM 

(TCM-SM) to aim for enhance SM performance in Rayleigh flat 

fading channel and Rician fading channel. Performance analysis 

was expressed by bit error probability. 

 
Keywords: MIMO, SM,  TCM, TCSM  

 

I. Pendahuluan 
Tuntutan peningkatan data rate dan kualitas layanan 

suatu sistem komunikasi wireless memicu lahirnya teknik 

baru untuk meningkatkan efisiensi spektrum dan perbaikan 

kualitas saluran. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan 

multi antena pada sisi pengirim dan penerima, teknik ini 

dikenal dengan Multiple Input Multiple Output (MIMO). Ada 

dua hal yang sebenarnya diberikan oleh sistem MIMO yaitu 

diversity gain dan mutiplexing gain. Diversity gain dapat 

dicapai dengan menerapkan teknik spatial 

diversity .Prinsipnya, diversitas mengirimkan beberapa replika 

sinyal informasi pada kanal independent fading, sehingga di 

receiver minimal ada satu sinyal yang tidak mengalami fading 

terburuk contohnya adalah teknik Space Time Block Code 

(STBC) yang diperkenalkan oleh Alamouti[1]. Multiplexing 

gain dapat dicapai dengan menggunakan spatial multiplexing 

atau space division multiplexing (SDM) pada sinyal yang akan 

dikirim. Prinsip dasar SDM yaitu symbol stream yang akan 

dikirim dipecah  menjadi beberapa paralel symbol stream yang 

kemudian ditransmisikan secara simultan dengan bandwidth 

yang sama pada masing-masing antena, Teknik yang umum 

digunakan yaitu dengan Vertical Bell Labs Layered Space-

Time Architecture (VBLAST) [2] . Namun demikian spatial 

multiplexing dan spatial diversity belum cukup handal untuk 

mengatasi inter channel interference (ICI) dan sistem deteksi 

dipenerima yang masih komplek. 

Pada sistem MIMO STBC dan VBLAST semua antena 

digunakan pada satu waktu secara simultan untuk 

mengirimkan data dengan tujuan untuk meningkatkan 

effisiensi daya ataupun menaikkan data rate. Namun demikian 

dipenerima ini dapat meningkatkan kompleksitas 

pendeteksian. Spatial Modulation (SM) [3]  merupakan suatu 

konsep teknik modulasi yang baru pada system MIMO dengan 

tujuan untuk mengurangi kompleksitas pada skema multiple 

antenna tanpa mengurangi performansi end to end system. 

Konsep dasar dari SM adalah hanya satu antenna pengirim 

yang aktif untuk mentransmisikan sinyal pada satu waktu. Bit 

informasi yang dikirim mengandung unit sinyal  yang dipilih 

dari complex signal-constelation diagram dan index antenna 

pengirim yang dipilih dari set antenna pengirim. 

R. Mesleh, Harald Haas dkk [3] memaparkan bahwa SM 

dapat meningkatkan efisisensi spectrum dan juga dapat 

menghindari menghindari korelasi antara antena transmit 

dengan kompleksitas lebih rendah dari teknik STBC dan 

VBLAST. Deteksi optimum kemudian diusulkan oleh 

Jeyadeepan Jeganathan dkk [5] yang memamparkan bahwa 

deteksi optimum dengan menggunakan prinsip maximum 

likelihood (ML) memberikan performansi yang lebih baik 

dibandingkan dengan deteksi sub-optimal yang menggunakan 

MRC. Pada [6] menggabungkan teknik trellis coded 

modulation (TCM) pada SM untuk meningkatkan performansi 

SM pada correlated channel. Teknik ini yang kemudian 

dikenal dengan Trellis Code Spatial Modulation (TCSM).  

Pada [8] dipaparkan bahwa teknik pengkodean dapat 

digunakan untuk memperbaiki performansi kesalahan tanpa 

mengorbankan data rate dan tanpa membutuhkan tambahan 

bandwidth. Untuk mendapatkan coding gain maka channel 

encoder digabungkan dengan mapping menggunakan set 

potitioning. Ini juga akan lebih mengoptimalkan system 

karena dibagian deteksi digunakan algoritma Viterbi. TCM 

menggunakan convolutional encoder dengan rate 

  kemudian dimappingkan pada  PSK.   

Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja sistem 

adalah dengan menggunakan teknik pengkodean [8]. Pada [3-

6] sinyal yang dikirimkan adalah sinyal modulasi uncoded.  

Pada penelitian ini diusulkan untuk konstelasi sinyal yang 

dikirimkan pada SM adalah sinyal modulasi coded. Dengan 

mengirimkan sinyal modulasi yang telah dikodekan 

sebelumnya dapat meningkatkan kinerja dari sistem. Dengan 

mengambil kelebihan dari [8], maka untuk penelitian ini 

diaplikasikan teknik TCM untuk konstelasi sinyal yang 

dikirimkan pada SM (TCM-SM). Analisa performansi TCM 

pada teknik SM akan dinyatakan dengan probabilitas 

kesalahan bit sistem.  

Untuk membedakan antara SM, TCSM dan TCM-SM 

dapat dilihat dari mapping bit yang digunakan untuk 

konstelasi sinyal dan konstelasi antena. Sebagai contoh, jika 4 

bit informasi akan dikirimkan pada MIMO 4x4, untuk teknik 

SM konvensional  2 bit most significant bit (MSB) digunakan 
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untuk konstelasi antena dan  digunakan untuk konstelasi 

sinyal. Artinya dengan SM dapat dikirim sinyal dengan 

modulasi QPSK/QAM uncoded untuk 4 antena pengirim. 

Pada TCSM [6],  1 bit MSB digunakan untuk menentukan 

konstelasi antena dengan TCM  dan 3 bit berikutnya 

untuk konstelasi sinyal. Sehingga TCSM dapat 

mentransmisikan sinyal termodulasi 8PSK uncoded untuk 4 

antena pengirim. Pada TCM-SM, 2 bit MSB digunakan untuk 

konstelasi antena dan 2 bit berikutnya untuk konstelasi sinyal. 

Sehingga untuk TCM-SM dapat mengirimkan sinyal TCM 2/3 

(8PSK coded) melalui 4 antena pengirim. 

 

II. PERMODELAN SISTEM TCM – SM 

TCM-SM merupakan pengimplementasian teknik TCM 

pada teknik modulasi SM MIMO untuk menentukan 

konstelasi sinyal. Gambar 1 merupakan blok diagram untuk 

TCM-SM dimana secara umum terdiri dari: 

  

1. Splitter 

Splitter berfungsi untuk mengelompokkan bit informasi 

sesuai dengan jumlah bit yang akan ditransmisikan yaitu 

 bit.  menunjukkan jumlah antena 

pengirim dan M adalah orde modulasi yang digunakan. 

 

Splitter

Antenna Constellation 

Mapping

MPSK 

Mapping

SM Mapper
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Encoder 

MIMO 
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Gambar 1. Blok Diagram TCM-SM 

 

2. TCM 

 TCM merupakan skema kombinasi dari pengkodean dan 

modulasi untuk meningkatkan ketahanan dari sistem transmisi 

digital. Dalam lingkungan yang bandwidth-limited, penaikkan 

effisiensi dalam pemakaian frekuensi dapat diperoleh dengan 

memilih orde yang lebih tinggi dari skema modulasi, tetapi 

daya sinyal yang lebih besar akan dibutuhkan untuk 

mempertahankan pemisahan sinyal yang sama dan untuk 

menyebabkan error probability yang sama. Representasi 

TCM seperti pada Gambar 2 terdiri atas: 

 

1. Binary convolution code, dimana mempunyai k biner 

input  dan n biner output 

. Jumlah memori (v) dari encoder 

menentukan jumlah state, dimana jumlah state  adalah . 

2. Bagian modulator, dimana bersifat memoryless dan 

terhubung dengan biner n output convolution encoder. k  

bit input dikodekan dengan convolutional encoder dengan  

rate  , sehingga (k+1) codeword dimappingkan 

pada konstelasi symbol MPSK, MQAM atau MASK 

dengan nilai  .  Jika k = 1 maka laju 

pengkodean adalah  dan codeword akan disimbolkan 

dengan menggunakan mapping QPSK atau QAM. 

3. Di penerima deteksi untuk TCM menggunakan algoritma 

soft decision viterbi yang berdasarkan minimum 

euglidean distance 

 

Convolutional 

Encoder

Rate k/k+1

MPSK/

MQAM/MASK

Modulator

M = 2
(k+1)

(a)

Trellis Code Constelation Mapper

k+1 bits

k bits 

input MPSK/

MQAM/

MASK 

Symbol

 
Decision 

Viterbi 
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k bits 

output



(b)
  

 

Gambar 2. Blok Diagram TCM 

 

Convolutional Encoder 

Kode konvolusional dibangkitkan dengan cara melewatkan 

deret bit informasi pada sebuah shift register. Data masukan 

enkoder diasumsikan berupa digit biner, dan diumpankan ke 

shift register sebanyak k bit dalam satu waktu. Jumlah bit 

keluaran untuk setiap k-bit masukan adalah n-bit. Dengan 

demikian berarti laju kode adalah Rc = k/n. Gambar 3 

menunjukkan kode konvolusional dengan R = 1/2  dengan 

generator [ 5,7 ]octal atau [101  111]. 

 

+

+

u

b1

b2

 
 

Gambar 3.  Kode konvolusional dengan R = ½ 

 

Coding Gain TCM  [8] 

Gambar 4 merupakan diagram trellis untuk generator 

convolutional encoder pada Gambar 3 yang kemudian 

dimappingkan pada QPSK. Nilai  TCM ditentukan 

dengan memilih jarak minimum dari perubahan state 00 

kembali ke 00 yang berdasarkan pada Gambar 4. Untuk 

Gambar 4 nilai -nya yaitu dengan menjumlahkan nilai 

bobot dari state 00 ke state 10 lalu ke state 01 dan kembali ke 

state 00. Sehingga diperoleh nilai    sebesar . 
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Gambar 4.   Diagram trellis untuk TCM  

 

Untuk menentukan nilai coding gain yang dapat diberikan 

oleh TCM dapat ditentukan berdasarkan pers (1).  

merupakan nilai  TCM dan  merupakan 

nilai minimum dari konstelasi uncoded, dimana untuk TCM 

 dibandingkan terhadap kuadrat jarak minimum dari 

konstelasi BPSK.  

 

 
 

Berdasarkan pers (1) maka untuk 4 state TCM  

diperoleh coding gain 1.76 dB, artinya sistem TCM dapat 

memberikan perbaikan kinerja 1.76 dB lebih baik  

dibandingkan dengan  modulasi tanpa pengkodean pada kanal 

AWGN.  

Tabel 1 dan Tabel 2 merupakan generator polynomial 

yang diusulkan Knud J.Larsen [9] untuk TCM  dan oleh 

Ungerboeck [8] untuk generator pada TCM 2/3.   

 

Tabel.1  Generator dan  untuk TCM  [7] 

 

 
 

 

Tabel.2  Generator dan  untuk TCM 2/3 [8] 

 

v Generator Polinomial  
Coding 

Gain 

2 
 

4 3 dB 

3 
 

4.58 3.6 dB 

4 
 

5.17 4.1 dB 

3. Konstelasi Antena 

Pada SM informasi antena pengirim sangat penting 

karena posisi antena mengandung nilai bit informasi. Pada 

TCM-SM konstelasi antena dipilih berdasarkan indexes yang 

telah ditetapkan pada awal perancangan. Misalkan untuk 

MIMO dengan jumlah antena pengirim 4 dimappingkan 

seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Indexes Antenna 

 

 Antena Index 

[ 0 0 ] 1 [ 1 0 0 0 ] 

[ 0 1 ] 2 [ 0 1 0 0 ] 

[ 1 0 ] 3 [ 0 0 1 0 ] 

[ 1 1 ] 4 [ 0 0 0 1 ] 

 

4. SM Mapper dan SM Demapper 

SM mapper berfungsi untuk memasangkan antara 

konstelasi antena yang telah ditentukan untuk mengirimkan 

sinyal dengan konstelasi sinyal yang akan dikirimkan. 

Sedangkan SM demapper berfungsi kebalikan, dimana SM 

demapper memisahkan hasil deteksi detector ML yang berupa 

prediksi  informasi antena pengirim dan prediksi informasi 

sinyal yang dikirimkan. 

 

5. Detektor MIMO 

Untuk deteksi digunakan detector MIMO maximum 

likelihood [5]. 

 

 

 
 

Dimana j menunjukkan antena pengirim, q adalah sinyal 

yang dikirimkan dan H adalah kanal wireless MIMO sehingga 

 dan 

  merupakan 

PDF dari y pada kondisi  dan H. 

 

6. Kanal Propagasi Wireless MIMO 

a. Kanal Flat Fading 

Kanal Rayleigh menggambarkan penerimaan sinyal yang 

berfluktuasi akibat diterimanya beberapa sinyal dengan 

selubung atau fasa yang berbeda. Bila jalur-jalur sinyal yang 

diterima begitu banyak, maka dapat digunakan teorema limit 

sentral di mana sinyal yang diterima bisa dimodelkan sebagai 

proses acak Gaussian.   



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
67 

Jika dianggap proses acak Gaussian dengan mean nol, 

maka selubung sinyal yang diterima pada waktu tertentu akan 

terdistribusi secara Rayleigh. Pemodelan kanal ini disebut 

kanal Rayleigh. Pada [11] kanal Rayleigh dengan delay sama 

dengan nol disebut juga dengan kanal flat fading.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimana  merupakan matrik kanal wireless,   

merupakan waktu delay dan   merupakan factor redaman. 

Untuk perhitungan secara statistical maka  dan  

diasumsikan terdistribusi random independent dan  identically 

distributed (iid) [10].  

.  

b. Kanal Fading Rician 

Rician fading termasuk ke dalam small scale fading. 

Small scale fading disebabkan oleh daya yang sampai ke 

penerima terdiri dari beberapa gelombang pantul yang 

masing-masing memiliki amplitude dan fasa yang saling 

independent.  Distribusi Rician terjadi jika terdapat komponen 

sinyal dominant dalam pengiriman informasi, dengan kata 

lain, antara pengirim dan penerima terdapat sinyal line of sight 

(LOS).  

 
 

Dimana   merupakan komponen LOS, H komponen fading 

dan K adalah faktor Rician yang merupakan perbandingan 

energy komponen LOS terhadap energi komponen multipath.  

 

7. Soft Decision Viterbi 

Viterbi decoding algorithm ditemukan dan dianalisis oleh 

Viterbi. Proses dekoding dilakukan dengan menghitung jarak 

metric hamming (hamming distance) untuk hard decision 

decoding, dan dapat berupa metric euclidean (euclidean 

distance) untuk decoding secara soft decision.  

Dekoder viterbi bekerja berdasarkan prinsip maximum 

likelihood decoding dan pengetahuan akan diagram trellis 

enkoder di pengirim. Proses deteksi disusun dari tiga sub 

sistem yaitu transition metric unit (TMU), add  compare and 

select unit  (ACSU) dan survivor memory unit (SMU). Pada 

TMU setiap simbol yang diterima dilakukan proses 

penghitungan nilai branch metric. Pada tahap ACSU setiap 

state pada setiap t melalui melewati forward pass  dan akan 

melakukan proses: Add menghitung nilai metric untuk setiap 

percabangan dengan menjumlahkan nilai metric disetiap 

pencabangan dengan nilai metric darimana path tersebut 

berasal; Compare : Menandai nilai metric pencabangan yang 

terkecil untuk setiap nilai t; Select : menyimpan nilai metric 

terkecil sebagai survivor. SMU akan menyimpan nilai 

survivor yang dihasilkan oleh ACSU untuk digunakan pada 

saat rekonstruksi bit informasi hasil proses dekoding.  

 

III. PROBABILITAS KESALAHAN TCM-SM 

 

3.1  Probabilitas Kesalahan pada TCM  

Untuk kesalahan pendeteksian sinyal dapat didasarkan 

pada propabilitas kesalahan bit untuk transmisi TCM. Pers (5) 

merupakan probabilitas kesalahan untuk transmisi TCM pada 

kanal AWGN dan pers (6) merupakan tighter bound untuk 

probabilitas kesalahan bit TCM yang diturunkan dari 

Bhattacharyya bound [9] 

 

 

 
 

T(D,I) merupakan fungsi transfer dari generator 

convolutional yang digunakan dan m menunjukkan jumlah bit 

input pada TCM. Untuk menentukan fungsi transfer maka 

terlebih dulu ditentukan  nilai error weight profile berdasarkan 

pers (7). 

 

 
 

 merupakan jarak yang 

didapatkan dengan mapping one by one yang berdasarkan 

pada set partitioning sesuai dengan mapping yang digunakan.  

Untuk transmisi pada kanal fading maka nilai error weight 

profile disesuaikan sesuai dengan kanal fading yang 

digunakan. Pers (8) adalah error weigh profile untuk kanal 

Rayleigh. Jika kanal diketahui dengan sempurna di penerima 

maka digunakan yang channel state information (CSI) dan 

jika informasi kanal tidak diketahui maka dipilih non CSI. 

                        

Jika kanal yang digunakan adalah kanal Rician maka nilai 

error weight profile adalah  

 

 
Dimana K merupakan factor Rician dan nilai 
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Untuk kanal fading probabilitas kesalahan bit TCM dapat 

ditentukan dengan [9]: 
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Gambar 5. Kinerja TCM pada kanal Rayleigh 

 

3.2      Probabilitas Kesalahan pada TCM -SM 

Seperti pada SM [6[, detektor MIMO yang digunakan pada 

TCM-SM adalah deteksi dengan menggunakan Maximum 

Likelihood sesuai dengan pers (2). Dengan menggunakan 

union bound diturunkankan persamaan probabilitas kesalahan 

bit untuk TCM-SM pada kanal flat fading [5]: 

 

  

 
 

Dimana  merupakan jumlah bit yang salah antara 

symbol  dan  dan  menunjukkan pairwise 

error probability (PEP) untuk konstelasi vector  yang 

diterima pada saat   yang dikirim. 

Pers (13) menunujukkan probabilitas kesalahan bit 

dipengaruhi oleh jumlah antena pengirim, orde modulasi yang 

digunakan dan pairwise kesalahan untuk konstelasi jq. 

Probabilitas kesalahan pada TCM seperti pada pers (11) sudah 

mengandung nilai kesalahan pada kanal fading yang 

digunakan, sehingga:  

 

 
 

Dengan mensubsitusikan pers (14) terhadap pers (13) maka 

probabilitas kesalahan  

 

 

 
 

Pairwise error probability dihitung dengan : 

 

 

Dimana  dan 

 dan  

 
Dimana   dan 

 

 
Sehingga untuk  PEP didapatkan : 

  
Dimana : 

 

Sehingga probabilitas kesalahn TCM-SM dapat dihitung 

dengan mensubsitusikan pers (2) pada (19) dan 

mensubsitusikannya pada pers (15). 

 

IV. HASIL SIMULASI 

3.1 Parameter Simulasi 

Kinerja TCM-SM dilihat dengan membandingkan 

terhadap kinerja SM dan TCSM [6]. Jumlah bit yang 

ditransmisikan adalah 3, 4 dan 5 dengan mapping bit untuk 

setiap sistem sesuai dengan Tabel.4. Untuk permodelan kanal 

Rician dimodelkan berdasarkan [20]. Faktor K pada kanal 

Rician digunakan adalah 3 dB sesuai dengan nilai K yang 

diusulkan untuk lingkungan indoor [22]. Index antena untuk 

MIMO 4x4 berdasarkan tabel 3. 
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3.2 Hasil dan Analisa 

Gambar 6 merupakan perbandingan kinerja TCM-SM 

terhadap SM dan TCSM pada kanal flat fading. TCM-SM 

dapat memberikan perbaikan kinerja 2 dB terhadap SM dan 

2.5 dB terhadap TCSM untuk pentransmisian 3 bit perwaktu 

transmisi untuk probabilitas kesalahan bit SM .  

Gambar 7 merupakan perbandingan kinerja SM, TCSM 

dan TCM-SM pada kanal Rician. Untuk SNR kecil ( < 6 dB) 

kinerja TCM-SM lebih baik dibandingkan TCSM maupun 

SM, namun untuk SNR lebih besar ( > 6 dB) TCSM dapat 

menunjukkan perbaikan kinerja. TCSM memberikan 

perbaikan kinerja 1 dB terhadap TCM-SM dan sekitar 3 dB 

terhadap SM untuk probabilitas kesalahan bit SM .  
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Gambar 6. Perbandingan kinerja untuk 3 bit pada kanal flat 

fading Rayleigh 

 

Secara umum kinerja SM pada kanal Rician (strong 

correlated channel) akan mengalami penurunan  

dibandingkan pada kanal flat fading Rayleigh [6]. Untuk 

mengatasinya diperkenalkan TCSM dengan menggunakan 

TCM untuk konstelasi antena sehingga sistem SM lebih 

compatible di kanal Rician. Dengan membandingkan Gambar 

6 dan Gambar 7, dapat dilihat bahawa SM pada kanal Rician 

mengalami penurunan kinerja dan TCSM sebaliknya dikanal 

Rician mengalami perbaikan kinerja. 
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Gambar 7.  Perbandingan kinerja untuk 3 bit pada kanal 

fading Rician 

 

Gambar 8 menunjukkan perbandingan kinerja terhadap TCSM 

dan SM pada kanal flat fading Rayleigh. TCM-SM dapat 

memberikan perbaikan kinerja 1.5 dB terhadap SM dan lebih 

besar dari 3 dB terhadap TCSM untuk pentransmisian 4 bit 

perwaktu transmisi untuk probabilitas kesalahan bit SM . 
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Gambar 8. Perbandingan kinerja untuk 4 bit pada kanal flat 

fading Rayleigh 

 

Gambar 9 menunjukkan perbandingan kinerja TCM-SM 

terhadap TCSM dan SM pada kanal Rician. Untuk transmisi 4 

bit pada kanal Rician TCM-SM dapat memperbaiki kinerja 

SM dengan memberikan perbaikan kinerja lebih besar dari 3 

dB terhadap SM dan dan 3 dB terhadap TCSM untuk 

probabilitas kesalahan bit SM  pada kanal Rician.  
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Gambar 9. Perbandingan kinerja untuk 4 bit pada kanal fading 

Rician 
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Gambar 10. Perbandingan kinerja untuk 5 bit pada kanal flat 

fading Rayleigh 
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Gambar 11. Perbandingan kinerja untuk 5 bit pada kanal 

fading Rician 

 

Gambar  dan Gambar 10 merupakan perbandingan kinerja 

TCM-SM pada kanal flat fading Rayleigh dan kanal fading 

Rician dengan jumlah bit yang ditransmisikan adalah 5 bit tiap 

waktu transmisi. Dari Gambar 6 – 11 TCM-SM menunjukkan 

kinerja yang lebih baik dibandingkan TCSM dan SM baik 

pada kanal flat fading Rayleigh maupun kanal fading Rician. 

V. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini telah dilakukan perancangan, simulasi, 

dan analisa TCM-SM untuk MIMO pada kanal flat fading 

Rayleigh dan kanal fading Rician, 

1. Simulasi dilakukan berdasarkan perancangan dan 

disimulasikan dengan  

2. Hasil  simulasi menunjukkan bahwa kinerja TCM-SM 

pada kanal flat fading Rayleigh maupun pada kanal 

fading Rician meberikan memiliki kinerja yang lebih 

baik terhadap SM maupun TCSM[6]. Untuk transmisi 4 

bit perwaktu transmisi pada kanal flat fading, TCM-SM 

dapat memberikan perbaikan kinerja 1.5 dB terhadap 

SM dan lebih besar dari 3 dB terhadap TCSM pada 

probabilitas kesalahan bit  dan untuk kanal Riciann 

TCM-SM dapat memperbaiki kinerja SM dengan 

memberikan perbaikan kinerja lebih besar dari 3 dB 

terhadap SM dan dan 3 dB terhadap TCSM untuk 

probabilitas kesalahan bit .  

3. Untuk pentransmisian dengan jumlah bit yang sama 

maka kinerja TCM-SM akan lebih baik untuk orde 

modulasi sinyal yang lebih kecil. Demikian juga dengan 

pentransmisian sinyal pada konstelasi antena yang sama, 

maka kinerja lebih baik dicapai untuk orde modulasi 

yang lebih kecil.  

4. Jika SM mengalami penurunan kinerja pada correlated 

channel seperti pada kanal Rician dan diatasi dengan 

TCSM sehingga dikanal Rician SM memiliki kinerja 

lebih baik, maka TCM-SM dengan menggunakan 

konstelasi sinyal coded dapat memberikan solusi SM 

untuk kanal flat fading Rayleigh maupun kanal fading 

Rician. 
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Abstract - Along with the development of the automotive 

world, more variations of the new parts of car components, 

one of the new parts already in mass production and 

produced in PT VWX  is Bush Rr Shock Absorber with 

product code 5NA1400. Bush Rr Shock Absorber product 

is a new product that is shaped bushing and the process of 

Bush Rr Shock Absorber product are swaging process. 

Swaging process is a process of pressing dies to minimize 

the diameters of bushing from its previous size into a 

predetermined size, it aims to increase the durability of 

product. Swaging proses has a cycle time is very length 

because PT VWX only have a manual machine for 

swaging process and manual swaging machine layout is 

far from pressing area, so need a helpers to bring product 

from pressing area to swaging area. To overcome these 

conditions, then do automation for swaging machine in-

line for Bush Rr Shock Absorber product with control 

device using Omron PLC CP1E E40DR-A.In the 

manufacture of this automation machine has conducted 

field observation, literature study, interviews with operator, 

group leader, supervisor, analyst associated, designing and 

manufacturing of electrical, mechanical and programming 

PLC and some testing (Trial). After doing the automation, 

cycle time for 1 pcs in swaging process become 5 seconds 

and the overall time from pressing process to finish good 

process become 190.3 minutes / lot (200 pcs). 

 

Keywords: swaging machine, Cycle Time, Durability, 

Bushing, Automation. 

I. PENDAHULUAN 

PT VWX adalah perusahaan yang memproduksi 

Part Rubber Pada bidang otomotif. Part-part yang 

diproduksi merupakan bagian dari komponen mobil 

dan sepeda motor. Bagian part pada mobil yaitu 

Engine Mounting, Rubber Steering, Grommet Harness, 

Exhaust Mount, Suspension Bush, dll. Sedangkan 

bagian part pada sepeda motor seperti Tray fuel, 

Sprocket Cam Chain, Damper Rr Whell, Bush Engine 

Hunger, Bush Rr Arm Pivot, Link Stopper, dll.  

Produk Bush Rr Shock Absorber merupakan 

produk permintaan dari PT Astra Daihatsu Motor 

(ADM), dan proses dari produk Bush Rr Shock 

Absorber ini adalah proses swaging. Proses swaging 

merupakan proses press dies yang mengecilkan 

diameter bushing dari ukuran sebelumnya menjadi 

ukuran yang diminta, yang bertujuan meningkatkan 

durability (daya tahan) produk. Sementara ini produk 

Bush Rr Shock Absorber di swaging secara manual 

dengan cycle time 1 pcsnya adalah 30 detik. Alokasi 

mesin swaging-nya pun jauh dari area pressing, 

sehingga membutuhkan helper untuk membawa 

produk ke area pressing. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

dilakukan analisa, pengamatan dan perancangan 

improvement untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Dari analisa dan pengamatan tersebut maka 

dirancanglah otomatisasi mesin swaging pada bagian 

press dies. Diharapkan dengan dilakukannya 

otomatisasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan 

cycle time mesin menjadi lebih cepat. 

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS  

 

2.1 Proses Swaging 

Proses swaging merupakan proses forming 

(pembentukan sheet metal) yang pada umumnya 

berfungsi untuk pengecilan diameter. Adapun tujuan 

dari proses swaging jika produknya digabungkan 

dengan rubber yakni bertujuan menghilangkan sifat 

stres pada rubber yang mengakibatkan sifat tarik 

menarik menjadi sifat merekat, sehingga durability 

produk menjadi bertambah dari proses sebelumnya. 

Seperti halnya proses forming lainnya produk yang 

dihasilkan tergantung pada dies-nya (cetakan). 

2.2 Pengenalan Produk 

PT. VWX adalah perusahaan yang memproduksi 

Part Rubber Pada bidang otomotif. Part-part yang 

diproduksi merupakan bagian dari komponen mobil 

dan sepeda motor. Salah satu bagian komponen mobil 

yang diproduksi adalah Bush Rr Shock Absorber, 

merupakan produk dari customer PT. Astra Daihatsu 

Motor. Produk ini berfungsi menahan getaran pada 

bagian belakang mobil, khususnya pada bagian atas 

dan bawah shock absorber. 

mailto:zahrasaina@gmail.com1
mailto:joko.subagyo@polman.astra.ac.id2
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Gambar 1 Aplikasi Bush Rr Shock Absorber 

Produk ini terdiri dari 3 bagian yakni outer metal 

dengan diameter 44 mm, inner metal diameter 15 mm, 

dan compound. Setalah swaging diameter produk 

menjadi 42.20 – 42.35 mm. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Produk Bush Rr Shock Absorber  

 

2.3 Flow Proses Pembuatan Bush RR Shock 

Absorberh 

 

Flow proses meliputi tahap – tahap yang akan 

dilalui oleh Bush Rr Shock Absorber, dan juga part 

komponen – komponen yang merupakan gabungan 

metal dan rubber yang disatukan. Disini penulis hanya 

menjelaskan proses secara garis besar, bagaimana flow 

proses pembuatan Bush Rr Shock Absorber dari awal 

hingga akhir. Dapat dilihat pada flow dibawah ini : 

GRM 
(karet)

GRM 
(metal)

Finish
good

Weighting Mixing Cutting

PressingBondingPhospating

FinishingSwaging
Final 
Ins

Crusher

 
Gambar 3 Flow Process Bush Rr Shock Absorber 

 

2.4 Layout Mesin Swaging 

 

 

Gambar 4 Layout mesin swaging 

Berdasarkan gambar 3.4 layout mesin 

swaging jauh dari area pressing, sehingga 

membutuhkan helper untuk membawa produk ke area 

swaging dan juga akan memakan waktu dalam 

penghantar produk ke area swaging. 

 

2.5 Alur Proses Bush RR Shock Absorberh Dari 

Pressing Ke Area Swaging 

Alur proses yang dilakukan oleh operator dari 

proses finishing sampai transportasi ke area finish 

good membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu 

penulis mengambil data dari data analyst departemen 

engineering dan dengan cara observasi dari area 

pressing sampai ke area finish good. Berikut hasil data 

yang telah didapat 

Pressing
Cutflow/
Finishing

Swaging Checking

PackagingFinish Good

Transportasi Transportasi

Transportasi

Trasnportasi

 Gambar 5 Alur keseluruhan proses Bush Rr Shock Absorber 

Bush Rr 

Shock 

Absorber 

Bushing Outer 
44 mm 

 

Compound 

Bushing Inner 
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Selanjutnya penulis akan menjelaskan waktu yang 

dibutuhkan dan juga banyaknya man power yang 

bekerja dari aktivitas tersebut. Berikut pemaparan 

tabel cycle time tersebut. 

Tabel 1 Cycle time keseluruhan proses 

No Aktivitas 
Waktu 

(menit) 
Man power 

1 Pressing 62.5 
1 

2 
Cutflow/finishi

ng 10 

3 Transportasi 5 1 

4 Swaging 100 
1 

5 Transportasi 3 

6 Checking 33.3 
1 

7 Transportasi 3 

8 Packaging 60 

1 9 Transportasi 2 

10 Finish good 0 

Total 1 lot (200) 278.7 
5 

1 pcs 1.39 

Dari data diatas jumlah waktu yang 

dibutuhkan dari proses pressing sampai transportasi 

finish good memerlukan waktu sebanyak 278.7 menit 

per lot. 

 

2.5 Prinsip Kerja Mesin Swaging Manual 

 

Prinsip kerja dari mesin berkaitan dengan urutan 

kerja yang dilakukan oleh operator, sistem pemrosesan, 

dan gerakan aktuator. Pada Gambar 3.8. Berikut 

adalah prinsip kerja mesin swaging manual yang 

digambarkan dalam bentuk flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Flowchart prinsip kerja mesin swaging manual 

Pada gambar 6 merupakan flowchart prinsip kerja 

mesin swaging manual. Berikut adalah penjelasan dari 

flowchart prinsip kerja mesin swaging manual yang 

dijelaskan dalam bentuk tabel. 

Tabel 2 Urutan proses kerja swaging 

No Urutan Proses Kerja Ilustrasi Cycle Time

11.00 Sec

12.00 Sec

4.00 Sec

1

2

3

4

5

6

lakukan proses swaging pada produk     

1. Pasang produk untuk proses champer 

terlebih dahulu pada dies kiri dan kanan 

2. setelah itu angkat lali balik produk 

pindahkan produk yang sudah di 

champer pada dies depan & belakang 

(champer produk berda diatas)

Lakukan proses tersebut secara 

berulang                                                                

1. proses champer                                             

2. Proses swaging

Check produk selesai swaging letakan 

produk pada keranjang

Siapkan produk yang akan swaging, 

ambil produk yang terdapat pada 

keranjang untuk di swaging, oleskan 

cairan droumust pada produk

1.00 Sec

Aktifkan mesin swaging dengan 

mengalihkan switch ON/)FF pada panel 

lalu aktifkan fungsi mesin dengan 

menekan tombol ON (warna hijau) 

setelah selesai tekanlah tombol OFF 

(warna merah)

Setting tekanan yang akan di pakai 

untuk proses swaging

1.00 Sec

1.00 Sec

Baromete
r tekanan

Handle 
pengatur 

tekanan
Handle 
naik/turun 

 
 

2.6 Permasalahan Proses Swaging 

 

1. Banyak waktu yang terbuang disebabkan oleh 

jarak antara area pressing dengan area swaging. 

2. Membutuhkan helper untuk membawa produk 

dari area pressing ke area swaging. 

3. Proses masih manual dan dengan kondisi fisik 

tiap-tiap operator yang berbeda akan akan 

menghasilkan perbedaan jumlah produk yang 

telah di swaging. 

4. Cycle time yang masih lama, sehingga akan 

berdampak pada permintaan customer yang tidak 

tercapai perbulannya, dan dapat menurunkan 

produktifitas perusahaan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Rencana Penanggulangan dan Hasil Yang 

Diinginkan 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka 

dilakukan penanggulangan bagaimana cara agar 

permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan 

baik. Maka penanggulangannya adalah membuat 

mesin otomatis pada proses swaging agar proses 

Mulai

Ambil produk dan oleskan 
ke dalam cairan droumust

Aktifkan mesin swaging 
dengan mengalihkan switch 

ON/OFF

Setting tekanan

Proses swaging

Pengecekkan produk

End

Tekan tombol ON
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pengecilan diameter produk dapat dilakukan secara 

otomatis. Serta diharapkan manfaat dari otomatisasi 

tersebut dapat mengurangi cycle time yang terlalu 

lama dan tidak adanya helper untuk mengantarkan 

barang dari area pressing ke area swaging. Untuk itu 

dibutuhkan sebuah mesin swaging otomatis In-Line 

mesin pressing agar permasalahan yang ada dapat 

terselesaikan. 

 

3.2 Konsep perancangan 

 

Konsep mesin swaging otomatis in-line yang akan 

dibuat diantaranya adalah : 

1. Mesin swaging in-line dapat bekerja secara 

otomatis. 

2. Dapat mengurangi cycle time proses swaging. 

3. Mesin swaging otomatis bersifat portable. 

 Perancangan Mekanik Mesin  

Perancangan mekanik mesin swaging otomatis in-

line yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7 Rancangan mekanik mesin swaging otomatis in-line 

 

 Berdasarkan gambar 7 berikut adalah bagian-

bagian dari rancangan mesin swaging otomatis in-line 

pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3 Rancangan mesin swaging otomatis 

 

 

 

 

 

 

 Perancangan Kontrol Mesin 

 

Perancangan kontrol mesin swaging otomatis in-

line yang akan dibuat dapat dilihat pada blok diagram 

gambar 8. 

 

Gambar 8 Diagram blok perancangan kontrol mesin swaging 

otomatis in-line 

 
 Perancangan Program 

 

Program yang akan digunakan harus dapat 

menjadikan fungsi mesin dengan baik. Bahasa yang 

digunakan adalah ladder diagram. Program dibuat 

dengan menggunakan beberapa fungsi seperti counter, 

Timer, DIFU, dan pengolahan data memori. Jenis 

komunikasi yang digunakan antara PLC untuk  

terhubung dengan PC adalah kabel serial. Dalam 

program mesin swaging otomatis in-line dibedakan 

menjadi dua mode yaitu mode manual dan mode auto. 

Mode manual yaitu semua pergerakkan aktuator diatur 

oleh tombol. Sedangkan dalam mode auto mesin akan 

bekerja secara otomatis. Berikut ini adalah gambar 

flowchart urutan kerja mesin swaging otomatis in-line. 

NO Nama part Jumlah 

1 Cylinder hydrolik 1 pcs 

2 Box panel 1 pcs 

3 Pollybox 1 pcs 

4 Power pack 1 pcs 

5 Cylinder pneumatik 2 pcs 

6 Panel operator 1 pcs 

7 Tower lamp 1 pcs  
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Gambar 9  Flow chart mesin swaging otomatis in-line 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pembuatan Kontrol Mesin  

Pembuatan kontrol mesin swaging otomatis in-line 

meliputi pembuatan sistem elektrik, sistem pneumatik-

hidrolik, dan program. 

4.2 Pembuatan Sistem Elektrik 

 Pengabelan Komponen Input Dengan PLC 

 

Merupakan proses menghubungkan 

komponen input dengan catu daya dan PLC. 

Komponen input yang berfungsi memberikan 

masukan akan dihubungkan ke PLC dengan alamat-
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alamat tertentu. Berikut ini adalah gambar pengabelan 

komponen input ke modul input PLC. 
N24

0.00

0.01

0.02
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0.04
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0.06

0.07
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Push Button

Push Button

Push Button

Push Button

Push Button
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Reed switch1
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Reed switch 

stopper down
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Reed switch

Reed switch
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Proximity switch

Photo electric

Over load

Proximity switch

Photo electric 

Limit switch

1.08

1.09
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Spare
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Gambar 10 Pengabelan komponen input dengan PLC 

 Pengabelan Komponen Output Dengan PLC 

Merupakan proses menghubungkan 

komponen output dengan PLC. Berikut ini adalah 

gambar dari pengabelan output. 

counter 100.00

Reset counter

Solenoid 
vavle stopper 
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Solenoid 
valve stopper 
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Gambar 11 Pengabelan Komponen output dengan PLC 

 

 Pembuatan Sistem Pneumatik dan Hidrolik 

Sistem pneumatik ini digerakan oleh bantuan angin 

dan dikontrol oleh solenoid valve. Sedangkan sistem 

hidrolik digerakan oleh bantuan oli dan dikontrol oleh 

directional valve. Sistem pneumatik dan hidrolik ini 

dibantu oleh PLC agar dapat menggerakan sequence 

yang telah ditentukan. Semua pergerakan silinder 

pneumatik dan hidrolik bergerak sesuai program yang 

diperintahkan oleh PLC. Berikut ini adalah gambar 

rangkaian pneumatik dan hidrolik pada mesin swaging 

otomatis in-line. 
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Gambar 12 Rangkaian pneumatik dan hidrolik mesin swaging 

otomatis in-line 

4.3 Pembuatan Program 

Program dibuat berdasarkan flowchart mesin 

swaging otomatis in-line yang ada pada perancangan 

program. Pembuatan program dibagi menjadi 10 sub 

program yaitu select mode section, input section, 

manual seection, home position section, auto section, 

output section, alarm section, reset section, dan end 

section. Pembuatan program mesin swaging otomatis 

in-line ini menggunakan software Cx-Programmer 9.0. 

Bahasa pemograman yang terdapat pada software Cx-

Programmer 9.0 adalah bahasa diagram tangga (ladder 

diagram). 

 

4.4 Pengujian 

Program yang telah dibuat harus melalui tahap 

pengujian. Baik kepada hardware ataupun software-

nya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

menemukan berbagai macam potensi penyebab 

kegagalan pada sistem kontrol. Presentase kegagalan 

biasanya terapat pada sambungan kabel, sensor 

ataupun penggerak pada actuator. 

Pengujian pada program PLC untuk proses 

loading/unloading mesin swaging otomatis in-line ini 

meliputi pengujian input, ouput, program auto dan 

program manual. 

 

4.5 Hasil Pembuatan Otomatisasi Mesin Swaging In-

line 

Mesin swaging otomatis yang dibuat, 

memberikan hasil yang baik terhadap permasalahan 
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yang ada. Hasil yang diperoleh adalah proses swaging 

dapat berkurang dari 1 pcs 30 detik menjadi 1 pcs 5 

detik dan cycle time dari proses pressing sampai 

proses finish good juga berkurang, dikarenakan 

adanya re-layout area swaging. Berikut perbandingan 

layout lama dengan layout baru mesin swaging 

otomatis in-line. 

 

Gambar 13 Layout lama 

 

Gambar 14 Layout baru 

 

Dari Gambar 14 merupakan layout awal mesin 

pressing berada berbeda atau jauh dengan mesin 

swaging. Sehingga membutuhkan waktu untuk 

mengantar produk ke area swaging. Sedangkan 

Gambar 15 merupakan layout baru dimana proses 

swaging sudah berada pada mesin pressing sehingga 

cycle time yang lama disebabkan oleh proses 

transportasi dapat diturunkan atau dihilangkan.  

Berikut ini adalah perbandingan alur proses yang 

lama dengan yang baru dimulai dari proses pressing 

sampai ke proses finish good. 

Pressing
Cutflow/
Finishing

Swaging Checking

PackagingFinish Good

Transportasi Transportasi

Transportasi

Trasnportasi

Gambar 15 Alur proses lama dari proses pressing sampai ke proses 

finish good 

 

 

Gambar 16 Alur proses yang baru dari proses pressing sampai ke 
proses finish good 

Berikut perbandingan cycle time dari alur 

proses lama dengan alur proses yang baru. 
 

Tabel 4 Cycle time yang lama dari keseluruhan proses 

 
 
 

Tabel 5 Cycle time yang baru dari keseluruhan proses 

 
 

Gambar 15 merupakan waktu keseluruhan 

yang lama dari proses pressing sampai ke proses finish 

good itu membutuhkan waktu 278.7 menit/lot (1 

lot=200pcs). Sedangkan Gambar 16 merupakan waktu 

keseluruhan yang baru dari proses pressing sampai ke 

proses finish good itu membutuhkan waktu 190.3 

menit/lot (1 lot = 200pcs). Sehingga dengan adanya 

mesin swaging otomatis in-line ini dapat 

menanggulangi cycle time yang lama, dimana dapat 

menurunkan cycle time sebanyak 278.7-190.3 = 88.4 

menit/lot. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembuatan mesin swaging otomatis in-line 

menggunakan PLC omron CP1E E40DR-A  

menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat 

menjawab perumusan masalah yang ada dalam tugas 

akhir ini, yaitu : 

1. Mesin swaging otomatis in-line yang dibuat, 

memberikan hasil yang baik terhadap 

permasalahan yang ada yaitu dapat 

mengurangi cycle time yang lama baik pada 

proses swaging maupun pada proses 

keseluruhan yaitu dari proses pressing 

sampai proses finish good. Hasil yang 

diperoleh adalah cycle time pada proses 

swaging dapat berkurang dari 1 pcs 30 detik 

menjadi 1 pcs 5 detik dan cycle time dari 

proses pressing sampai proses finish good 

juga berkurang, dikarenakan adanya re-

layout area swaging. Dimana waktu yang 

dibutuhkan sebelum adanya layout baru yang 

dimulai dari proses pressing sampai proses 

finish good adalah 278.7 menit/lot (200 pcs), 

sedangkan setelah adanya layout baru waktu 

yang dibutuhkan menjadi 190.3 menit/lot 

(200 pcs). 

2. Pembuatan kontrol mesin ini menggunakan 

pengontrolan utama PLC dengan piranti 

masukan, Proximiy switch, reed switch, push 

button with ring selector, selector switch, dan 

tombol serta dengan piranti keluaran silinder 

pneumatik, silinder hidrolik, dan counter 

sehingga proses swaging dapat dilakukan 

secara otomatis. 

3. Pembuatan program pada PLC omron 

menggunakan software CX-Programmer V.9 

dan menggunakan bahasa pemrograman 

diagram tangga (ladder diagram). Program 

yang dibuat sudah sesuai dengan urutan kerja 

mesin swaging otomatis in-line. 
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Abstract - Manufacturing the electronic devices module 

based on microcontroller have been done.  Module for 

learning tool of controlling system in Electronics 

Engineering Study Program at the Vocational High 

School. Embodiments of the module is done through the 

manufacture of electronic circuits, printed circuit board 

(PCB), and the integration of electronic components, and 

measuring performance against the electronic 

devices.module based on microcontroller. Performancing 

measurement and optimization the electronic devices based 

on microcontroller, indicated by the presence of 2 (two) 

handshaking process in hardware and software between 

electronic devices and personal computers. Hardware 

handshaking is required interfacing board, namely the 

addition of a USB ISP Downloader module. The success of 

software handshaking as indicated by the execution result 

display on the personal computer screen. 
 

Keywords: Peranti elektronika berbasis mikrokontroler, 

sarana pembelajaran sistem pengontrolan, teknik 

elektronika, sekolah menengah kejuruan. 

I. PENDAHULUAN 

Peranti Elektronika (electronics devices), adalah 

alat-alat dengan penggunaan dasar beroperasinya 

suatu elektronika melalui pengontrolan 

aliran elektron atau partikel bermuatan listrik di 

dalamnya[1-5], seperti komputer, peralatan 

elektronika, mikrokontroler (pengontrol mikro) 

termokopel, semikonduktor, dan lainnya[1-5]. 

Mikrokontroler merupakan suatu sistem komputer 

dengan seluruh atau sebagian besar elemen 

terkandung di dalamnya dikemas dalam satu chip [6,7] 

sebuah integrated circuit (IC), sehingga sering disebut 

mikrokomputer chip tunggal (single chip 

microcomputer, MCUs). Komputer chip tunggal 

terutama bentuk yang dikenal sebagai chip 

mikrokontroler dan digunakan dalam perangkat atau 

sistem embedded[6,7]. Kebanyakan mikrokomputer 

chip tunggal (MCUs) berbasis kepada memori-split 

arsitektur Harvard[8].  Arsitektur Harvard adalah 

arsitektur komputer dengan penyimpanan dan jalur 

sinyal yang terpisah secara fisik untuk instruksi dan 

data[8,9]. Dalam teknik komputer, arsitektur komputer 

adalah seperangkat aturan dan metode yang 

menggambarkan fungsi, organisasi, dan implementasi 

sistem komputer[9,8]. Mikrokontroler pada umumnya 

dikelompokkan dalam satu keluarga, masing-

masing mikrokontroler mempunyai spesifikasi 

tersendiri namun masih kompatibel dalam 

pemrogramannya[6-9]. 

Mikrokontroler ATmega16[10,11] sebagai 

komponen utama pada modul peranti elektronika 

untuk sarana pembelajaran sistem pengontrolan, 

merupakan mikrokontroler Complementary Metal-

Oxide Semiconductor (CMOS) 8-bit seri AVR buatan 

Atmel. Seri AVR diambil dari Alf (Egil Bogen) 

and Vegard (Wollan)'s RISC processor, dengan RISC 

singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. 

Reduced Instruction Set Computer, yaitu suatu basis 

teknologi untuk instruction set pada mikroprosesor, 

dengan hampir semua instruksi dieksekusi dalam satu 

siklus clock, sedangkan MCS51 berteknologi Complex 

Instruction Set Computer (CISC). Seri AVR 

mempunyai 32 register general-purpose, 

timer/counter fleksibel dengan mode compare, 

interrupt internal dan eksternal, serial Universal 

Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter 

(UART), programmable watchdog timer, mode power 

saving, konverter analog ke digital (Analog to Digital 

Converter, ADC), dan Pulse Width Modulation (PWM) 

internal[10,11]. 

Berdasarkan uraian terkait, maka dibuat peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler untuk modul 

pembelajaran sistem pengontrolan pada Program Studi 

Teknik Elektronika di Sekolah Menengah Kejuruan 

dengan perolehan tujuan penelitian, berupa (1) 

perancangan peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler, meliputi: (i) perancangan rangkaian 

elektronika, (ii) perancangan catu daya, dan (iii) 

perancangan perangkat lunak, sedangkan 

pengintegrasian peranti elektronika melalui simulasi 

terhadap model untuk peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler, rancangan catu daya, dan rancangan 

perangkat lunak dan (2) Pengukuran kinerja dan 

optimasi peranti elektronika berbasis mikrokontroler. 

mailto:thereams@yahoo.com
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Termokopel
https://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor
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II. KAJIAN LITERATUR 

Seri AVR mempunyai In-System Programmable 

Flash on-chip, yaitu suatu kondisi dimana memori 

program untuk diprogram ulang dalam sistem dengan 

Serial Peripheral Interface (SPI) ATMega16[10]. 

Selain hal itu, seri ATmega16 mempunyai throughput 

mendekati 1 million instructions per second (MIPS) 

per Mega Hertz (MHz.), sehingga perancang sistem 

dapat mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan 

proses.  Konfigurasi pin ATmega16 kemasan 40-pin, 

berupa tipe dual inline package (DIP) dengan 

pemaksimalan performa pada AVR, digunakan 

arsitektur Harvard (dengan memori dan bus terpisah 

untuk program dan data)[10]. 

ATmega16[9,10] mempunyai empat buah port, 

yaitu PortA, PortB, PortC, dan PortD dan keempat 

port tersebut merupakan jalur bi-directional dengan 

pilihan internal pull-up. Setiap port mempunyai tiga 

buah register bit, yaitu DDxn, PORTxn, dan PINxn. 

Huruf ‘x’mewakili nama huruf dari port, sedangkan 

huruf ‘n’ mewakili nomor bit. Bit DDxn terdapat pada 

I/O address DDRx, bit PORTxn terdapat pada I/O 

address PORTxn, dan bit PINxn terdapat pada I/O 

address PINx. Bit DDxn dalam register DDRx (Data 

Direction Register) menentukan arah pin[10]. 

Untuk kondisi dimana  DDxn disetel 1, maka Px 

berfungsi sebagai pin keluaran, sedangkan jika DDxn 

disetel 0, maka Px berfungsi sebagai pin masukan, 

sedangkan jika PORTxn disetel 1 pada saat pin 

terkonfigurasi sebagai pin masukan, maka resistor 

pull-up akan diaktifkan. Untuk penonaktifan resistor 

pull-up, PORTxn harus disetel 0 atau pin 

dikonfigurasi sebagai pin keluaran. Pin-pin pada port 

adalah tri-state setelah kondisi reset. Untuk kondisi 

dimana PORTxn disetel 1 pada saat pin terkonfigurasi 

sebagai pin keluaran, maka pin pada port berlogika 1 

dan apabila PORTxn disetel 0 pada saat pin 

terkonfigurasi sebagai pin keluaran, maka pin pada 

port berlogika 0. Saat pengubahan kondisi port dari 

kondisi tri-state (DDxn = 0 dan PORTxn = 0) ke 

kondisi keluaran high (DDxn =1 dan PORTxn = 1), 

maka harus terdapat kondisi peralihan berupa pull-up 

enabled (DDxn = 0 dan PORTxn = 1) atau keluaran 

low (DDxn =1 dan PORTxn = 0)[10]. 

Kondisi pull-up enabled dapat diterima sepenuhnya, 

selama lingkungan impedans tinggi tidak diperhatikan 

perbedaan antara sebuah strong high driver dan 

sebuah pull-up.   Untuk kondisi dimana hal itu bukan 

suatu masalah, maka bit PUD pada register SFIOR 

dapat disetel 1 untuk mematikan semua pull-up pada 

semua port. Peralihan dari kondisi input dengan pull-

up ke kondisi output low juga menimbulkan masalah 

yang sama. Hal itu harus digunakan kondisi tri-state 

(DDxn = 0 dan PORTxn = 0) atau kondisi output high 

(DDxn = 1 dan PORTxn = 1) sebagai kondisi 

transisi[10].  Konfigurasi pin-pin pada port, seperti 

ditunjukkan pada TABEL I. 

 
TABEL I. KONFIGURASI PIN-PIN PADA PORT 

 
DDxn PORTxn PUD (in SFIOR) I/O Pull-up Comment 

0 0 X Input No Tri-state (Hi-Z) 

0 1 0 Input Yes Pxn will source current if ext. pulled low 

0 1 1 Output No Tri-state (Hi-Z) 

1 0 X Output No Output Low (sink) 

1 1 X Output No Output High (source) 

 
Pembuatan peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler untuk sarana pembelajaran sistem 

pengontrolan pada Program Studi Teknik Elektronika 

Sekolah Menengah Kejuruan selayaknya dilakukan 

melalui beberapa tahapan yang berkaitan erat dengan 

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software).  Perencanaan peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler atau project planning merupakan 

beberapa hal yang perlu ditentukan dan 

dipertimbangkan. Hal-hal dalam pembuatan suatu 

rencana proyek perlu ditentukan topik terlebih dahulu 

yang ditindaklanjuti dengan pemilihan komponen-

komponen elektronika dan pengujian masing-masing 

komponen tersebut dan estimasi kebutuhan alat dan 

asesoris lain. 

a) Pemilihan dan pengujian sejumlah komponen 

elektronika 

Sejumlah komponen elektronika digunakan dalam 

pembuatan modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler untuk sarana pembelajaran sistem 

pengontrolan. Daftar komponen elektronika minimal 

untuk modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada TABEL II. 

 

 
 

 

TABEL II DAFTAR KOMPONEN ELEKTRONIKA MINIMAL UNTUK MODUL PERANTI ELEKTRONIKA 
BERBASIS MIKROKONTROLER  

 

Simbol Nama Keterangan 

ATmega16 Chip Atmega16 IC, 16-bit dengan 4 port I/O 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
82 

C1, C 2 Kapasitor 22 pico farad 

Q1 Xtal 12 Mega Hertz 

S1 Push Button Tombol Reset 

C3 Kapasitor 100 uF, 16 V 

R1 Resistor 330 Ω 

JP4, JP5 Pin Header male Pin jumper, 40 pin 

J1-1, J12, J1-3 Black Housing Soket Blacke Housing 3 holes (male/female) 

H1, H2, H3, H4 Spacer Spacer 1 cm, hole 2,5 mm 

IC-1 IC Power IC 7805 

LED-1 Lampu LED - 

 
b) Estimasi kebutuhan alat dan asesoris lain 

Estimasi kebutuhan alat yang digunakan, meliputi: 

(a) komputer, (b) catu daya, dan (c) alat bantu.  

Komputer yang digunakan memiliki spesifikasi 

minimal Pentium 4, memori 512Mhz., hard disk 40 

GB, monitor, keyboard, dan mouse.  Catu daya dengan 

spesifikasi minimal 0-20 volt dc dan arus 0-5 ampere 

dengan tiga keluaran dc.  Catu daya dc dan alat bantu, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
catu daya dc 

 
Gambar 1 Catu daya dc dan alat bantu 

 

Kebutuhan asesoris lain disesuaikan terhadap bahan 

yang digunakan dan kemungkinan penambahan 

komponen lain yang belum tercatat. Sejumlah 

komponen asesoris lain, yaitu push-button, lempeng 

PCB, kabel pita, timah, ferrichloride, kabel ISP 

downloader, soket, dan pin header female. 

III. METODE PENELITIAN 

Tahapan-tahapan pada metode penelitian dalam 

pembuatan modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler unuk sarana pembelajaran sistem 

pengontrolan di Program Studi Teknik Elektronika 

Sekolah Menengah Kejuruan, berupa diagram blok 

dan alir.  Tahapan pada metode penelitian, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Perencanaan Modul 

Peranti Elektronika

Pengujian 

Komponen
Pemilihan Komponen

Perancangan 

Rangkaian Elektronika

Perancangan 

Perangkat Lunak

Perancangan 

Catu Daya

Uji Verifikasi (berbantuan 

program aplikasi Proteus):

(i) Rangkaian Elektronika;

(ii) Catu Daya; dan

(iii) Perangkat Lunak

Pengintegrasian Menjadi

Modul Peranti Elektronika

Pengukuran Kinerja Modul 

Peranti Elektronika

Keberhasilan?

Optimasi Modul 

Peranti Elektronika
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Perencanaan dan 

Perancangan
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tidak
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Gambar 2 Tahapan pada metode penelitian 

 

A. Pembuatan Modul Peranti Elektronika Berbasis 

Mikrokontroler 

Setelah tahapan perencanaan dilaksanakan, maka 

dilanjutkan dengan: (i) pembuatan diagram skematis 

rangkaian elektronika dan catu daya, (ii) pembuatan 

perangkat lunak, dan (iii) pengintegrasian. 

A.1. Pembuatan rangkaian elektronika dan catu 

daya untuk modul peranti elektronika 

Rancangan rangkaian untuk modul mikrokontroler 

dan tampilan (display) didasarkan ke data sheet 

ATmega16. Diagram skematis untuk modul peranti 

elektronika berbasis mikrokontrol pada typical 

operating, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Diagram skematis untuk modul peranti elektronika berbasis mikrokontroler pada typical operating 
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Penjelasan pin pada chip ATmega16[9], seperti 

ditunjukkan pada TABEL III. 
 

TABEL III PENJELASAN PIN PADA CHIP ATMEGA16 

 

 

Diagram skematis rangkaian catu daya untuk 

modul peranti elektronika berbasis mikrokontroler 

ATmega16, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 
 

IC
(regulator)

sumber (ac) keluaran (dc)
Sistem 

Penyearahan
sumber (dc)

 
 

Gambar 4 Diagram skematis rangkaian catu daya untuk modul 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler ATmega16 

 

A.2 Pembuatan perangkat lunak 

Pembuatan perangkat lunak berupa pemilihan 

program aplikasi komputer untuk kebutuhan chip 

mikrokontroler ATmega16 sebagai jantung modul 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler untuk 

sarana pembelajaran sistem pengontrolan. 

 

A.3 Pengintegrasian modul peranti elektronika  

berupa simulasi terhadap model 

Setelah perancangan, dilanjutkan dengan 

pelaksanaan pengintegrasian berupa simulasi terhadap 

model, yaitu rancangan modul peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler, rancangan catu daya, dan 

rancangan perangkat lunak.  

a) Simulasi terhadap model berbantuan program 

aplikasi Proteus  

Proses simulasi terhadap model untuk modul 

mikrokontroler dilaksanakan dengan bantuan program 

aplikasi Proteus. Parameter pengukuran kinerja 

komponen-komponen pada model untuk modul 

mikrokontroler berdasarkan kebutuhan aplikasi yang 

akan dirancang.  Modul yang dibuat dapat 

diimplementasikan untuk media pembelajaran  

pemrograman mikrokontroler yang dapat langsung 

dikoneksikan ke masukan analog (seperti sensor suhu 

LM35) dan sistem memiliki pin I/O sebanyak 32 port. 

Untuk komponen pasif elektronika dilakukan 

pengetesan dengan menggunakan multimeter.  

Pengetesan terhadap rangkaian mikrokontroler chip 

ATmega16 digunakan perangkat lunak (software) 

Proteus untuk simulasi pengukuran kinerja 

mikrontroler ATmega16 dan programnya. Pengukuran 

kinerja model untuk modul mikrokontroler dilakukan 

dengan perangkaian diagram skematik minimum pada 

mikrokontroler. 

b) Simulasi terhadap rancangan catu daya 

 Rancangan catu daya merupakan bagian utama 

dalam merancang kebutuhan daya untuk rangkaian 

elektronika. Dalam rancangan catu daya, terdapat hal-

hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (i) sumber catu 

daya, (ii) kebutuhan catu daya pada masing-masing 

modul, dan (iii) model rancangan catu daya untuk 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler. 

c) Simulasi terhadap rancangan perangkat lunak 

Simulasi terhadap rancangan perangkat lunak yang 

akan digunakan pada perangkat keras, misalnya 

penggunaan perangkat lunak untuk sistem kontrol alat 

(aplikasi), software interface pada komputer personal, 

dan lain-lain. Contoh lain seperti pada suatu apikasi 

standalone (berdiri sendiri) yang tidak membutuhan 

kontrol apa pun dari komputer, tetapi hanya 

dibutuhkan perangkat lunak untuk kontrol dalam alat 

yang dirancang. Contoh perangkat lunak yang umum 

dibutuhkan dalam perancangan rangkaian elektronika, 

antara lain: (a) Diptrace 2.4, (b) Proteus 8.1, (c) 

Bascom AVR 2.0, dan (d) ProgISP 1.68. 

Diagram skematis sistem peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler untuk modul pembelajaran  

dan keterkaitannya dengan tahapan simulasi terhadap 

rancangan perangkat lunak, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 5. 
 

USB ISP Downloader

Komputer Personal

(PC, Personal Computer)

keluaran

(output)

Modul

Mikrokontroler

masukan

(input)

 
 

Gambar 5 Diagram skematis sistem peranti elektronika berbasis 
mikrokontroler untuk modul pembelajaran  dan 

keterkaitannya dengan tahapan simulasi terhadap 

rancangan perangkat lunak 
 

Berdasarkan Gambar 5 dapat dijelaskan, bahwa:  

a) Komputer Personal berfungsi sebagai media 

untuk penulisan atau pembuatan sintaks bahasa 

pemrograman Assembler, Basic Compiler, atau 

Bahasa C yang kelak akan di-upload ke modul 

mikrokontrol; 

b) USB ISP Downloader merupakan sebuah modul 

yang berfungsi untuk peng-upload-an hasil 

program yang telah di-compile oleh komputer ke 

dalam chip Atmega16 pada modul mikrokontrol; 

c) Modul Mikrokontroler merupakan modul yang 

berfungsi sebagai media bantu untuk 

pembelajaran pemrograman mikrokontrol;  

Nama Pin Keterangan 

RESET Reset System 

XTAL 1 Crystal Connection 1 

XTAL2 Crystal Connection 2 

AVCC Supply untuk port A/ADC 

AREF Analog Reference pin untuk ADC 

VCC Digital Supply Voltage 

GND Ground 

PORT-A ADC dan sebagai I/O 

PORT-B 8-bit Bi–directional I/O 

PORT-C 8-bit Bi–directional I/O 

PORT-D 8-bit Bi–directional I/O 
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d) Masukan berupa sebuah perangkat atau sensor 

yang dapat mengubah besaran fisika menjadi 

besaran listrik; dan 

e) Keluaran berupa sebuah perangkat yang berfungsi 

untuk penampilan data pengukuran yang 

terasakan oleh sensor. 

 Modul mikrokontrol diberi program yang telah 

dibuat melalui komputer dan telah di-compile, di-

upload ke modul mikrokontrol, dan dioperasikan oleh 

modul mikrokontroler sesuai dengan program yang 

telah dibuat.  Hasil pada keluaran modul 

mikrokontroler berupa keluaran digital bertegangan 5 

volt (high) dan 0 volt (low) yang nantinya, keluaran 

tersebut akan dihubungkan ke aktuator. 

 

B. Pengukuran Kinerja Peranti Elektronika 

Modul–modul yang telah dilakukan uji verifikasi 

melalui simulasi, selanjutnya diintegrasikan dengan 

perangkat lunak atau program yang telah tertanam 

pada modul mikrokontroler, sehingga dapat dilakukan 

integrasi pada modul-modul tersebut. Simulasi 

terhadap rancangan dilakukan terhadap komponen 

atau modul-modul dari on screen display yang akan 

digunakan. Simulasi juga dilakukan untuk mengetahui 

fungsi dari hasil rancangan yang telah dibuat.  

Tahapan ini juga dilakukan intregasi sistem catu daya 

dan software yang telah dirancang. Simulasi terhadap 

rancangan perangkat lunak dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan perangkat lunak hasil 

rancangan, misalnya untuk melakukan pengontrolan 

sub-sistem tertentu, mengetahui sistem error (Bug) 

dari software tersebut. Setelah semua peranti selesai 

dilakukan pengetesan, maka dapat dilakukan proses 

perakitan.   

a) Pengukuran kinerja peranti elekronika 

 Overall testing merupakan proses simulasi system 

secara keseluruhan, untuk mengetahui sistem dapat 

berfungsi atau tidak.  Untuk kondisi dimana masih 

terdapat masalah, maka perlu dilakukan pengecekan 

kembali pada sistem elektronik atau pun bagian modul 

tertentu. 

b) Optimasi peranti elektronika 

 Tahapan optimasi diperlukan untuk peningkatan 

kinerja (performansi) atau pun penyempurnaan pada 

sistem yang telah dirancang. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil secara keseluruhan berupa tahapan perolehan 

modul peranti elektronika dan pengukuran kinerja. 

Tahapan perolehan modul berupa diagram skematis 

rangkaian, tata letak komponen-komponen pada PCB, 

dan pembuatan PCB dan pemasangan komponen-

komponen elektronika.  Tahapan perolehan kinerja 

modul berupa pengukuran kinerja dan optimasi. 

 

A.  Modul Peranti Elektronika 

Pembuatan peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler melalui beberapa proses, sehingga 

diperoleh: (a) diagram skematis rangkaian, (b) tata 

letak komponen-komponen elektronika pada PCB, dan 

(c) Pembuatan PCB dan pemasangan komponen-

komponen elektronika. 

 

A.1. Diagram skematis rangkaian 

Modul mikrokontrol yang dibuat terlebih dahulu 

ditentukan komponen apa yang akan digunakan. 

Penentuan komponen dan bentuk rangkaian skematis 

berdasarkan pada data sheet dari chip mikrokontol (IC 

ATmega16).  Setelah bentuk rangkaian dan komponen 

telah diketahui, maka dapat dilakukan penggambaran 

rangkaian skematis berbantuan program aplikasi 

Diptrace.  Diagram skematis rangkaian untuk peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler hasil rancangan 

berbantuan program aplikasi Diptrace, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6 Diagram skematis rangkaian untuk modul peranti elektronika berbasis mikrokontroler hasil rancangan 
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berbantuan program aplikasi Diptrace 

 

Setelah penggambaran skematis rangkasian untuk 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler, 

dilanjutkan penggambaran skematis rangkaian untuk 

catu daya guna keperluan peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler. Tegangan masukan pada rangkain 

catu daya memiliki tegangan nominal 5 volt, sehingga 

digunakan IC 7805 sebagai pembatas tegangan. 

Penggunaan LED sebagai indikator untuk mengetahui 

tegangan on atau off. Rangkaian catu daya untuk 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler, seperti 

ditunjkkan pada Gambar 7. 
 

 

 
Gambar 7 Rangkaian catu daya untuk modul peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler 

 

A.2 Tata letak komponen-komponen elektronika pada 

PCB 

Tata letak komponen-komponen pada PCB 

berdasarkan diagram skematis rangkaian yang 

dikonversi ke export to PCB, dimana proses konversi 

dilakukan dengan program aplikasi Diptrace.  

Tampilan awal hasil konversi rangkaian skematis ke 

tata letak komponen-komponen pada PCB, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8. 
 

 
 

Gambar 8 Tampilan awal hasil konversi rangkaian skematis ke tata letak komponen-komponen pada PCB 

 

Berdasarkan Gambar 8 ditunjukkan, bahwa terhadap 

hasil awal masih diperlukan pengaturan tata letak 

komponen-komponen elektronika yang disesuaikan 

dengan rencana pembuatan PCB. 

Hasil pengaturan terhadap tata letak komponen-

komponen elektronika dan jalur perkawatan (wiring) 

antar komponen, seperti ditunjukkan pada pada 

Gambar 9. 
 

 
 

Gambar 9 Hasil pengaturan terhadap tata letak komponen-

komponen elektronika dan jalur perkawatan (wiring) 

antar komponen 
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A.3 Pembuatan PCB dan pemasangan komponen-

komponen elektronika 

Pembuatan PCB dilakukan melaui tahapan proses 

transfer ke lempengan PCB, proses perlarutan 

terhadap PCB, pengeboran pada PCB, dan 

penyambungan kaki-kaki komponen pada PCB. 

a) Proses transfer ke lempengan PCB 

Proses transfer ke lempengan PCB, yaitu 

pemindahan hasil tata letak pada PCB yang telah 

digambar di komputer ditransfer atau dipindahkan ke 

board (PCB). Hasil pemindahan tata letak pada PCB 

ke lempengan PCB, seperti ditunjukkan pada pada 

Gambar 10. 
 

 
 

Gambar 10 Hasil pemindahan tata letak pada PCB 

ke lempengan PCB 

 

b) Proses perlarutan terhadap lempengan PCB 

Proses perlarutan terhadap PCB dilakukan untuk 

pelarutan tembaga pada lempengan PCB, agar jalur-

jalur dan perletakan komponen-komponen pada 

lempengan PCB dapat terbentuk. Proses perlarutan 

digunakan FeCl.  Proses perlarutan terhadap 

lempengan PCB, seperti ditunjukkan pada Gambar 11. 
 

 
 

Gambar 11 Proses perlarutan terhadap lempengan PCB 

 

Tampilan akhir alur-alur pada lempengan PCB setelah 

proses perlarutan, seperti ditunjukkan pada Gambar 

12. 
 

 

Gambar 12 Tampilan akhir alur-alur pada lempengan PCB setelah 

proses perlarutan 

 

Berdasarkan Gambar 12 ditunjukkan, bahwa pada 

lempengan PCB tampilan akhir, siap dilakukan proses 

lanjutan berupa pengeboran (drilling). 

c) Pengeboran pada PCB 

Pentahapan untuk perolehan model peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler untuk sistem 

pengontrolan dilakukan secara on screen display 

berupa pengeboran dan penyambungan kaki-kaki 

komponen pada PCB.  Tujuan pengeboran pada PCB, 

adalah pembuatan lubang untuk kaki-kaki komponen 

elektronika. Diameter lubang untuk masing–masing 

kaki-kaki komponen yang digunakan berbeda-beda. 

Untuk kakai-kaki komponen IC catu daya, lubang 

yang digunakan berdiameter 1,5 mm hingga 2 mm, 

sedangkan untuk kaki-kaki komponen resistor, 

kapasitor, kristal, dan LED masing-masing 0,8 mm 

sampai dengan 1 mm. Proses drilling pada PCB untuk 

kaki-kaki komponen elektronika, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 13. 
 

 

Gambar 13 Proses drilling pada PCB untuk kaki-kaki komponen 
elektronika 

 

d) Penyambungan kaki-kaki komponen pada PCB 

Penyambungan kaki-kaki komponen pada PCB 

perlu ketelitian dan kehati-hatian, karena dapat 

berakibat terbalik atau salah penempatan.  Untuk 

pencegahan, sebaiknya dibuat print out dari skematis 

rangkaian elektronika dari modul tersebut. Proses 

penyambungan kaki-kaki komponen elektronika pada 

PCB, seperti ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14 Proses penyambungan kaki-kaki komponen elektronika 
pada PCB 

 

Setelah proses penyambungan kaki-kaki komponen-

komponen elektronika selesai dilakukan, maka dapat 

diperoleh tata letak komponen-komponen elektronika 

secara terintegrasi pada modul peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler.  Tampilan tata letak 

komponen-komponen elektronika secara terintegrasi 

pada model peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler untuk sistem pengontrolan, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 15. 
 

 
 

Gambar 15 Tata letak komponen-komponen pada modul peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler untuk sarana pembelajaran 
sistem pengontrolan 

 
B. Kinerja Modul Peranti Elektronika  

Tampilan modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler untuk sarana pembelajaran sistem 

pengontrolan, seperti ditunjukkan pada Gambar 16. 
 

 
 

Gambar 16 Tampilan modul peranti elektronika 

berbasis mikrokontrolerk untuk sarana pembelajaran 
sistem pengontrolan 

 

Berdasarkan Gambar 16 ditunjukkan, bahwa terhadap 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler perlu 

dilakukan pengukuran kinerjanya.  Pengukuran kinerja 

diindikasikan oleh keberadaan proses handshaking 

secara perangkat keras maupun perangkat lunak antara 

peranti elektronika dan komputer personal.  

Handshaking secara perangkat keras diperlukan 

interfacing board, yaitu penambahan modul USB ISB 

downloader.   

Tampilan pengukuran kinerja pada simulasi 

terhadap modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler untuk sarana pembelajaran sistem 

pengontrolan, seperti ditunjukkan pada Gambar 17.

 

 
 

Gambar 17 Tampilan pengukuran kinerja pada simulasi terhadap modul peranti elektronika bebasis mikrokontroler 
untuk sarana pembelajaran sistem pengontrolan 
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Berdasarkan Gambar 17 ditunjukkan, bahwa tampilan 

berbantuan program aplikasi merupakan simulasi 

terhadap peranti elektronika berbasis mikrokontroler.  

Tahapan akhir pada proses simulasi berupa 

pengukuran dan optimasi peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler.  Tampilan fisis modul USB ISP 

downloader, seperti ditunjukkan pada Gambar 18. 
 

 
 

Gambar 18 Modul USB ISP downloader 

 

Konfigurasi kak-kaki pada peranti elektronika yang 

tersambung ke modul USB ISP downloader, seperti 

ditunjukkan pada TABEL IV. 

  
TABEL IV KONFIGURASI KAKI-KAKI PADA PERANTI 

ELEKTRONIKA YANG TERSAMBUNG 

KE MODUL USB ISP DOWNLOADER 

Peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler 
USB  ISP Downloader 

PB5 / MOSI MOSI  

PB6 / MISO MISO  

PB7 / SCK SCK  

RESET RST 

VCC VCC 

GND Ground / GND 

GND Ground / GND 

 
Keberhasilan handshaking secara perangkat lunak 

ditunjukkan oleh tampilan hasil eksekusi pada layar 

komputer personal.  Keberhasilan tersebut didukung 

sepenuhnya oleh program aplikasi buatan berbasis 

perangkat lunak ProgISP 1.68 yang selanjutnya di-

compile dan di-upload ke peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler berbantuan modul USB ISP 

Downloader melalui komputer personal. Tampilan 

program yang dibuat dengan perangkat lunak Bascom 

AVR, seperti ditunjukkan pada Gambar 19. 

 

 
 

Gambar 19 Tampilan program yang dibuat dengan perangkat lunak Bascom AVR 
 

Berdasarkan Gambar 19 ditunjukkan, bahwa tampilan 

keberhasilan proses uploaded program ke peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler dengan bantuan 

modul USB ISP Downloader. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan bahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

(1) Perancangan modul peranti elektronika berbasis 

mikrokontroler dilakukan melalui tiga macam 

perancangan, yaitu: (i) rangkaian elektronika, (ii) 
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catu daya, dan (iii) perangkat lunak. 

Pengintegrasian modul peranti elektronika 

dilakukan melalui simulasi terhadap model dan 

struktur program dari modul peranti elektronika 

berbasis mikrokontroler untuk sarana 

pembelajaran sistem pengontrolan pada program 

aplikasi Proteus. Pembuatan modul peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler dilakukan 

melalaui sejumlah tahapan. 

(2) Pengukuran kinerja dan optimasi peranti 

elektronika berbasis mikrokontroler, 

diindikasikan oleh keberadaan 2 (dua) proses 

handshaking secara perangkat keras maupun 

perangkat lunak antara peranti elektronika dan 

komputer personal.  Handshaking secara 

perangkat keras diperlukan interfacing board, 

yaitu penambahan modul USB ISP Downloader.. 

Keberhasilan handshaking secara perangkat lunak 

ditunjukkan oleh tampilan hasil eksekusi pada 

layar komputer personal.  Keberhasilan tersebut 

didukung sepenuhnya oleh program aplikasi 

buatan berbasis perangkat lunak ProgISP 1.68 

yang selanjutnya di-compile dan di-upload ke 

peranti elektronika berbasis mikrokontroler 

berbantuan modul USB ISP Downloader melalui 

komputer personal. 

 

Melengkapi kesimpulan tersebut, dikemukakan 

saran berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut 

terhadap modul yang sudah dibuat. Dapat 

dikembangkan untuk berbagai penggunaan tipe 

mikrokontroler, termasuk didalamnya berupa 

implementasi terhadap sejumlah sensor untuk 

pengamatan fenomena fisis maupun kimiawi. 
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Abstract - Registration system of patients in hospitals 

today there are many who use manual tools that require a 

lot of paper for recording patients enrolled. With so many 

patients who come to the hospital, the thing to note is the 

queuing system. To deal with the queuing system and use a 

lot of paper in the hospital made a card-based technology 

BPJS QR-Code whose function reduces happened long 

queues and use a lot of paper. Private BPJS card with the 

data stored in the QR-Code both contain proprietary data 

of the population capable or incapable. This card can 

display the status and history of current users of these 

cards in tapping the Android tablet devices available at the 

counter. Application of combining Android application 

created with JQuery mobile. Data will be sent to the server 

via wifi transmission. The maximum distance Android 

tablet with a web server is 10 meters. These differences 

correspond ownership data card, if the card owner resident 

status will be able to then view dues hospital that has been 

set by the government. The role of this card is more 

efficient to use because it can be applied in hospitals 

across Indonesia. 

 
Keywords: Queues, BPJS Health Card, QR-Code, 

Android, JQuery Mobile, Wifi, Client-Server. 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk 

berjuta jiwa, dimana penduduknya dapat di golongkan 

atas penduduk mampu maupun penduduk yang tidak 

mampu. Dari kedua golongan tersebut pemerintah 

memberi tugas khusus kepada BUMN Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama 

untuk pekerja mandiri (pegawai swasta dan 

wirausaha), pegawai pemerintah (pegawai BUMN dan 

PNS) dan rakyat miskin. Saat ini sistem pendaftaran 

pasien di rumah sakit masih banyak yang 

menggunakan alat-alat manual dan belum 

menggunakan peralatan otomatis sehingga banyak 

memerlukan kertas untuk pencatatan pasien yang 

mendaftar. Dengan banyaknya pasien yang datang ke 

rumah sakit maka dapat mengakibatkan antrian yang 

panjang pada saat pendaftaran pasien. Untuk 

mengatasi antrian yang panjang, maka dikembangkan 

sistem antrian tanpa menggunakan kertas. Sistem 

antrian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

android. Sistem operasi Android pada smartphone 

menyediakan platform terbuka untuk mengembangkan 

bermacam aplikasi sendiri. Salah satu teknologi yang 

dapat dikembangkan sendiri ialah teknologi QR-Code. 

QR-Code merupakan perkembangan dari Barcode di 

mana QR-Code ini akan dikemas dalam bentuk kartu 

BPJS kesehatan pribadi dengan identitas pemilik kartu. 

Kartu BPJS Kesehatan berbasis teknologi QR-Code 

ini yang akan menggantikan penggunaan kertas dan 

juga mempersingkat antrian. Caranya yaitu pasien 

men tapping kartu pada perangkat android yang 

tersedia pada loket. Selanjutnya data dari kartu 

tersebut akan diverifikasi ke server dengan 

menggunakan transmisi wifi. Server akan 

memverifikasi data pemilik dan riwayat penggunaan 

kartu di rumah sakit seluruh Indonesia. Peran dari 

kartu ini yaitu lebih efisien penggunaannya karena 

tidak membutuhkan banyak kertas dan kartu ini dapat 

digunakan di rumah sakit seluruh Indonesia. 

   

II. Tinjauan Pustaka 

A. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencangkup 

sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan sebuah 

aplikasi.Android SDK merupakan sebuah tools yang 

diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis 

Android menggunakan bahasa pemrograman Java. 

Pada saat ini Android SDK telah menjadi alat bantu 

dan API untuk mengembangkan aplikasi berbasis 

Android. Android bersifat open source[1]. 

B. Eclipse 

Java Integrated Development Environment (IDE) 

adalah program komputer yang memiliki beberapa 
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fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan 

perangkat lunak. Dengan menggunakan IDE tertentu, 

semua kebutuhan pemrograman akan dijadikan 

menjadi satu tempat, mulai dari text editor, 

compiler/interpreter, system help dan terkadang juga 

terdapat fitur lain yang sangat bermanfaat dalam 

penulisan kode (seperti: code auto-complete dan 

syntax highlight). Contoh dari aplikasi IDE adalah 

Eclipse. Eclipse merupakan komunitas open source 

yang bertujuan menghasilkan platform pemrograman 

terbuka. Eclipse terdiri dari framework yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut, peralatan bantu untuk 

membuat dan memanage software sejak awal hingga 

diluncurkan. Platform Eclipse didukung oleh 

ekosistem besar yang terdiri dari vendor teknologi, 

start-up inovatif, universitas, riset institusi serta 

individu. Banyak orang mengenal Eclipse sebagai IDE 

untuk bahasa Java, tapi Eclipse lebih sekedar IDE 

untuk Java (Nazruddin Safaat H, 2011)[2]. 

 

C. JQuery mobile 

JQuery Mobile Framework atau biasa yang dikenal 

dengan  JQuery Mobile adalah framework yang 

membantu untuk membuat tampilan web mobile 

device, seperti handphone, tablet dan yang lainnya. 

JQuery menekankan pada interaksi antara JavaScript 

dan HTML. JavaScript merupakan kumpulan 

kode/fungsi Javascript yang siap dipakai, sehingga 

mempermudah dan mempercepat dalam membuat 

kode Javascript. Namun kode dalam Javascript cukup 

panjang bahkan terkadang sulit untuk dipahami oleh 

sebab itu disinilah peranan JQuery sebagai Javascript 

library, dimana bisa langsung memanggil fungsi yang 

terdapat didalam library tersebut.  

 

D. Database 

Database adalah kumpulan dari data yang saling 

berkaitan. Data adalah suatu fakta yang dapat 

direkam/dicatat/disimpan yang memiliki arti tertentu. 

Contoh : Alamat, Nama, Nomor Telepon. Meskipun 

sebenarnya tujuan dari database tersebut sama, yaitu 

lebih mempermudah dalam pengolahan data, namun 

caranya ada berbagai macam. Macam dari database 

tersebut dapat dilihat dari bentuk konfigurasi 

sistemnya atau dari bentuk/isi dari database tersebut. 

Ada beberapa jenis dari database, mulai dari yang 

menggunakan text biasa, menggunakan exel, lotus, 

foxpro, dbase, paradoc, access, oracle, SQL dan 

banyak lagi. Masing-masing dapat berbeda dari sisi 

format datanya, fasilitas yang disediakan dan teknik 

pengolah database nya [4]. 

 

E. Komunikasi Data 

Komunikasi data adalah transmisi atau proses 

pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih 

device (sumber), melalui beberapa media. Media 

tersebut dapat berupa kabel koaksial, fiber optic, 

microwave, internet, dsb. Komunikasi data juga 

terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu komunikasi data 

analog dan juga komunikasi data digital. Adapun jenis 

berdasarkan medianya ada komunikasi data terrestrial 

yaitu komunikasi data dengan menggunakan media 

kabel tembaga dan nirkabel, sementara jenis lainnya 

yaitu komunikasi data melalui satelit. Contohnya 

komunikasi data dalam dengan media WiFi, 

internet,dll. Komunikasi data yang digunakan pada 

sistem antrian rumah sakit ini menggunakan Open 

System Interconnection (OSI) layer ke-4 yaitu 

transport layer dimana transport layer ini 

menggunakan TCP/IP yang spesifikasinya 

menggunakan IPV4 yang terdiri dari 32 bit di 

aplikasikan dalam kelas C yang menggunakan IP 

privatnya 192.168.x.x dengan subnet mask defaultnya 

255.255.255.0 [5]. 

 

F. WiFi 

Wireless Fidelity (WiFi) adalah sebuah teknologi 

terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik 

untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan 

gelombang radio) melalui sebuah jaringan 

komputer. WiFi Alliance mendefinisi kan Wi-Fi 

sebagai "produk jaringan wilayah lokal 

nirkabel (WLAN) berdasarkan pada standar Institute 

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

802.11". Meski begitu, karena kebanyakan WLAN 

zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, 

istilah "Wi-Fi" dipakai dalam bahasa Inggris umum 

sebagai sinonim "WLAN" [6]. 

 

G. QR-Code 

QR-Code adalah suatu jenis kode matriks atau 

kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh 

Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang 

merupakan sebuah perusahaan Jepang dan 

dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas 

utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh 

pemindai. QR merupakan singkatan dari quick 

response atau respons cepat, yang sesuai dengan 

tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi 

dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat 

pula. Berbeda dengan Barcode, yang hanya 

menyimpan informasi secara horizontal, kode QR 

mampu menyimpan informasi secara horizontal dan 

vertikal, oleh karena itu secara otomatis QR Code 

dapat menampung informasi yang lebih banyak 

daripada Barcode[7]. 

 

III. Perencanaan dan Realisasi 

 Aplikasi yang berjudul “Sistem Antrian Pasien 

Rumah Sakit Menggunakan Kartu QR-CodeBPJS 

Kesehatan Berbasis Android dengan Transmisi WiFi” 

dirancang dengan menggunakan pemrograman 

Eclipse. Pada sisi pasien, sistem dirancang berupa 

aplikasi untuk mempermudah dalam melakukan 

pemilihan dokter hingga mendapatkan nomor antrian 

menggunakan Tablet PC Android. Pada sisi admin 

web server, admin dapat melakukan proses 

perhitungan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit 

dan pada sisi client akan menampilkan display nomer 

antrian pada setiap dokter. Gambar 1 menunjukkan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wi-Fi_Alliance&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LAN_Nirkabel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LAN_Nirkabel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://id.wikipedia.org/wiki/Matriks
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_batang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Denso_Wave&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Denso_Corporation&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1994
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemindai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Quick_response&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Quick_response&action=edit&redlink=1
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diagram blok cara kerja dari aplikasi yang terhubung 

ke web server. 

 
 

Gambar 1 Diagram Blok Aplikasi Pasien Rumah 

Sakit. 

 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian Android dan 

Database yang telah dibuat lalu di gabungkan dengan 

web servernya. Aplikasi Android yang bernama 

BPJS.apk di install di tablet PC Android dan web 

server dimuat di laptop. Di simulasikan terhadap 2 

pasien pemilik kartu BPJS dengan golongan yang 

berbeda yaitu pasien pekerja mampu yang membayar 

iuran dana yang telah di tentukan per bulannya, dan 

pasien miskin yang tidak membayar iuran perbulan. 

 

Prosedur dan Pengkoneksian IP Address. 

a. Melakukan pengaturan pada sisi server dimana 

server harus terkoneksi dengan WiFi yang 

bersumber dari software connectivity. 

b. Membuka Run, kemudian mengetik CMD. 

c. Mengetik “ipconfig” guna mengetahui IP pada 

komputer server agar dapat disesuaikan dengan IP 

di tablet Android. Gambar 2 memperlihatkan IP 

pada komputer server. 

 

 
 

   Gambar 2 IP pada komputer server 

 

d. Mensetting IP yang ada di tablet android seperti 

pada Gambar 3. 

  
 

Gambar 3  Setting IP pada tablet Android 

 

Prosedur dan Data Pengujian Aplikasi dengan web 

server. 

a. Tablet Android dihubungkan dengan software 

connectivity. Selanjutnya menjalankan aplikasi nya 

dan akan muncul halaman awal seperti terlihat 

pada Gambar 4. 

 
 

Gambar 4 Tampilan Halaman Awal. 

 

b. Pada menu setting IP memasukkan alamat IP agar 

dapat terhubung dengan Database web server.  

c. Apabila alamat IP ini telah sesuai dengan server, 

maka QR-Code scanner dapat berfungsi. Gambar 5 

menunjukkan halaman QR-Code scanner. 

 

 
 

Gambar 5 Tampilan menu Scanner  BPJS QR-Code. 

 

d. Sedangkan Gambar 6 merupakan tampilan kartu 

BPJS QR-Code tanpak depan dan belakang yang 

merupakan kartu pasien BPJS QR-Code yang di 

scan oleh QR-Code scanner.  
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Gambar 6 Tampilan kartu BPJS 

 

e. Proses antrian pasien  dengan men scan kartu 

BPJS QR-Code nya ke BPJS scanner dan menu ini 

akan menghubungkan ke menu utama yang 

diperlihatkan pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7 Menu utama 

 

f. Pada menu utama ini, pasien dapat memilih menu 

rumah sakit, dimana menu ini akan menampilkan 

profil rumah sakit, jadwal dokter dan info 

kesehatan, seperti yang terlihat pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8 Tampilan menu rumah sakit 

 

g. Pada menu rumah sakit terdapat menu jadwal 

dokter dan pasien memilih dokter nya. 

Setelah itu pasien akan mendapatkan nomor 

antrian. Gambar 9 merupakan alur proses 

antrian pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 alur proses antrian pasien.  

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian sistem, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat terhubung 

dengan JQuery mobile yaitu dengan mengatur IP 

sesuai dengan IP yang berada di server. Aplikasi 

sistem kartu BPJS Kesehatan ini dapat digunakan 

sebagai sistem antrian pasien sehingga antrian menjadi 

lebih singkat dan mengurangi penggunaan kertas 

secara berlebih. Untuk menggunakan aplikasi ini 

setiap pasien wajib memiliki kartu QR-Code BPJS 

Kesehatan. Jarak maksimum tablet android dengan 

web server adalah 10 meter. 
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Abstract - Gunung Karang Banten (GK BTN) is one of 

the tropical rain forests located in upstream areas, 

Pandeglang, Banten Province, with an altitude of 1778 

meters above sea level (m asl). Based on data from the 

Department of Forestry and Plantation of Banten Province 

in 2012, that Gunung Karang Banten (GK BTN) has the 

potential of high biodiversity, one of which is the plant 

Talas Beneng (Xanthosoma undipes K.Koch). Most of the 

people in the surrounding area GK BTN, still considers 

plant Talas Beneng is the plant pests, wild, and very large 

and bulbous yellow, which has a high oxalate levels 

(causing itching if eaten), so that: (1) is not considered to 

have potential as a source of revenue, (2) is not a concern 

for people around Gunung Karang Banten in Pandeglang 

to be cultivated, and (3) utilization of Talas Beneng is still 

relatively slow when compared with other timber forest 

products (illegal logging). Short-term goals of KKN PPM 

(this community service) for: (1) creating a technique to 

reduce high oxalate levels (causes itching if eaten) without 

changing the nutritional contents of Talas Beneng, (2) 

building of mindset of community that Talas Beneng can 

be used as a superior product that is worth the economic, 

ecological, social and cultural, as well as a source of new 

revenue for the community, (3) creating a strategy to make 

Talas Beneng as a superior product, (4) providing to the 

community a good technical training about the cultivation 

of Talas Beneng in the backyard or in the garden, (5) 

making a variety of food products processed from Talas 

Beneng like Cheese Cake, Kroket, BBQ Stick Dry, Sweet 

Porridge, Steamed and Baked Brownies, Marble Cake, 

Cake Chiffone, and Gado-Gado Beneng, (6) realizing the 

households economic development from the actors of 

Talas Beneng industries in order to become the 

independent's industries which based on agricultural and 

competitiveness, (7) creating the global marketing of food 

industry from Talas Beneng by the ways: (a) creating a 

website to market the variety of processed food products, 

(b) following the exhibition and competition on the local 

and national level about agro-industry (food industry) and 

Talas Beneng cultivation. The method or approach that 

can be used to manage The Talas Beneng in order to 

become a superior product and can get to the user or 

community easily and effectively so that can improve and 

increase the capabilities and skills of the community is the 

participatory, ranging from planning, implementation to 

evaluation, which are made directly or indirectly, for 

example through technology exebhitions, technology 

package retrieval applications, Intersection agribusiness, 

open-field (such as counseling about the benefits of 

sustainable from Cultivating of Talas Beneng), workshops, 

and through the medium of printed information (journals, 

leaflets) and electronic media (internet). Based on the 

results of focus group discussions (FGD) with community, 

it is deemed necessary to attempt to manage and utilize 

Talas Beneng be a superior product that is worth the 

economic, ecological, social and cultural, as well as a 

source of new revenue for the community, so it can trigger 

the growth of the industry (small and medium enterprises - 

SMEs) household. 

 
Keywords: Utilization of Talas Beneng, Superior Product, 

Rural Economic’s Driven, Community Empowerment  

 

I. PENDAHULUAN 

Gunung Karang Banten (GK BTN)  merupakan 

salah satu kawasan hutan hujan tropika yang terletak 

di daerah hulu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi 

Banten, dengan ketinggian 1 778 meter di atas 

permukaan laut (m dpl). Berdasarkan data Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten tahun 

2012, bahwa Gunung Karang memiliki potensi 

keragaman hayati yang tinggi, salah satunya adalah 

tumbuhan Talas Beneng (Xanthosoma undipes 

K.Koch). Sebagian besar masyarakat di sekitar 

kawasan GK BTN, masih mengaggap tumbuhan Talas 

Beneng sebagai tumbuhan pengganggu, liar, dan 

berumbi sangat besar serta berwarna kuning, tetapi 

memiliki kadar oksalat tinggi (menyebabkan gatal jika 

dimakan), sehingga dianggap tidak memiliki potensi 

sebagai salah satu sumber pendapatan. Dengan 

karakteristik seperti di atas, membuat Talas Beneng 

belum menjadi perhatian masyarakat di sekitar 

kawasan GK BTN untuk dibudidayakan. Hal ini yang 

membuat pemanfaatan Talas Beneng masih tergolong 

lambat jika dibandingkan dengan hasil hutan kayu 

lainnya (illegal logging).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

identifikasi dan rumusan potensi/masalah utama 

terkait dengan keadaan yang ingin diperbaiki melalui 

Program KKN PPM yaitu: (1) belum adanya teknik 

untuk menurunkan kadar oksalat yang tinggi 

(penyebab gatal jika dimakan) tanpa mengubah 

kandungan gizi Talas Beneng, (2) belum terbangunnya 

mindset masyarakat bahwa Talas Beneng dapat 

dijadikan produk unggulan yang bernilai ekonomi, 

ekologi, sosial dan budaya masyarakat, serta menjadi 
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sumber pendapatan baru bagi masyarakat, (3) belum 

adanya strategi menjadikan Talas Beneng sebagai 

produk unggulan, (4) belum adanya teknik untuk 

mmbudidayakan Talas Beneng yang benar di lahan 

pekarangan rumah/kebun, (5) belum adanya aneka 

produk makanan olahan dari Talas Beneng seperti 

Cheese Cake, Kroket, BBQ Stick Kering, Bubur Manis, 

Brownies Kukus dan Panggang, Marmer Cake, 

Chiffone Cake, dan Gado-Gado Beneng, (6) belum 

adanya pembangunan ekonomi rumahtangga pelaku 

budidaya Talas Beneng yang mandiri berbasis 

agribisnis dan  berdaya saing, (7) belum adanya 

pemasaran global industri makanan dari Talas Beneng, 

seperti: (a) belum adanya website untuk memasarkan 

aneka produk makanan olahan tersebut, (b) belum 

mengikuti pameran dan perlombaan tingkat daerah 

dan nasional tentang agro industri (industri makanan) 

dan budidaya Talas Beneng. Dari identifikasi dan 

rumusan potensi/masalah utama di atas, maka 

dipandang perlu adanya upaya untuk mengelola dan 

memanfaatkan Talas Beneng menjadi produk 

unggulan yang bernilai ekonomi, ekologi, sosial dan 

budaya masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan 

baru bagi masyarakat, sehingga dapat memicu 

tumbuhnya industri (Usaha Kecil dan Menengah - 

UKM) rumahtangga, sebagai berikut: (1) menciptakan 

teknik untuk menurunkan kadar oksalat yang tinggi 

(penyebab gatal jika dimakan) tanpa mengubah 

kandungan gizi Talas Beneng, (2) membangun 

mindset masyarakat bahwa Talas Beneng dapat 

dijadikan produk unggulan yang bernilai ekonomi, 

ekologi, sosial dan budaya masyarakat, serta menjadi 

sumber pendapatan baru bagi masyarakat, (3) 

menciptakan strategi menjadikan Talas Beneng 

sebagai produk unggulan, (4) mengadakan pelatihan 

kepada masyarakat tentang teknik untuk 

membudidayakan Talas Beneng yang benar dengan 

pemanfaatan lahan pekarangan rumah/kebun, (5) 

membuat aneka produk makanan olahan dari Talas 

Beneng seperti Cheese Cake, Kroket, BBQ Stick 

Kering, Bubur Manis, Brownies Kukus dan Panggang, 

Marmer Cake, Chiffone Cake, dan Gado-Gado Beneng, 

(6) mewujudkan pembangunan ekonomi rumahtangga 

pelaku budidaya Talas Beneng yang mandiri berbasis 

agribisnis dan berdaya saing,  (7) menciptakan 

pemasaran global industri makanan dari Talas Beneng 

dengan cara: (a) membuat website untuk memasarkan 

aneka produk makanan olahan tersebut, (b) mengikuti 

pameran dan perlombaan tingkat daerah dan nasional 

tentang agro industri (industri makanan) dan budidaya 

Talas Beneng. Metode/pendekatan yang digunakan 

agar upaya untuk mengelola Talas Beneng menjadi 

produk unggulan dapat sampai ke 

pengguna/masyarakat secara cepat dan tepat sasaran 

sehingga terjadi peningkatan kemampuan dan 

keterampilan masyarakat adalah partisipatif, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung, misalnya melalui gelar teknologi, temu 

aplikasi paket teknologi, temu usaha/agribisnis, temu 

lapang (seperti penyuluhan secara berkelanjutan 

tentang manfaat budidaya Talas Beneng), lokakarya, 

workshop serta melalui media informasi tercetak 

(jurnal, leaflet) dan media elektronik (internet). 

 

II. PROFIL KELOMPOK SASARAN, 

POTENSI/PERMASALAHAN, SOLUSI YANG 

DITAWARKAN, TARGET DAN LUARAN 
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III. METODE PELAKSANAAN KKN PPM 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Pada kegiatan KKN PPM ini, maka yang termasuk 

dalam:  

a. Kelompok sasaran yaitu masyarakat Kelurahan 

Juhut, Sukaratu, Kadumerak, dan Desa Cadasari. 

b. Potensi/permasalahan yang ada dilihat dari 

berbagai aspek sebagai berikut: 

a. Belum adanya teknik untuk menurunkan 

kadar oksalat yang tinggi (penyebab gatal 

jika dimakan) tanpa mengubah kandungan 

gizi Talas Beneng. 

b. Belum terbangunnya mindset masyarakat 

tentang Talas Beneng sebagai tumbuhan 

pengganggu, liar, dan berumbi sangat besar 

serta berwarna kuning, yang memiliki kadar 

oksalat tinggi (menyebabkan gatal jika 

dimakan), sehingga dianggap tidak memiliki 

potensi sebagai salah satu sumber pendapatan. 

c. Belum adanya strategi yang menjadikan 

Talas Beneng sebagai produk unggulan. 

d. Belum adanya pelatihan tentang teknik untuk 

membudidayakan Talas Beneng yang benar 

dengan pemanfaatan lahan pekarangan 

rumah/kebun. 

e. Belum adanya aneka produk makanan olahan 

dari Talas Beneng seperti Cheese Cake, 

Kroket, BBQ Stick Kering, Bubur Manis, 

Brownies Kukus dan Panggang, Marmer 

Cake, Chiffone Cake, dan Gado-Gado 

Beneng. 

f. Belum terwujudnya pembangunan ekonomi 

rumahtangga pelaku budidaya Talas Beneng 

yang mandiri berbasis agribisnis dan berdaya 

saing. 

g. Belum terciptanya pemasaran global industri 

makanan dari Talas Beneng. 

3. Solusi yang ditawarkan, yang juga merupakan 

target yang dihasilkan dan pekerjaan yang 

dilakukan dari program KKN PPM untuk 

kelompok sasaran dan lingkungan sekitarnya, 

yaitu Masyarakat Kelurahan Juhut, Sukaratu, 

Kadumerak, dan Desa Cadasari sebagai berikut: 

a. Menciptakan teknik untuk menurunkan kadar 

oksalat yang tinggi (penyebab gatal jika 

dimakan) tanpa mengubah kandungan gizi 

Talas Beneng, dengan cara pemasakan 

konvensional, yaitu dengan perendaman, 

perebusan, dan pengukusan menggunakan 

wadah perendam/perebus/pengukus dari 

stainless steel. 

b. Membangun mindset masyarakat bahwa 

Talas Beneng dapat dijadikan produk 

unggulan yang bernilai ekonomi, ekologi, 

sosial dan budaya masyarakat, serta menjadi 

sumber pendapatan baru bagi masyarakat, 

dengan cara partisipatif bersama masyarakat, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

dengan evaluasi, yang dilakukan secara 
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langsung maupun tidak langsung, yaitu 

melalui gelar teknologi, temu aplikasi paket 

teknologi, temu usaha/agribisnis, temu 

lapang (seperti penyuluhan secara 

berkelanjutan tentang manfaat budidaya 

Talas Beneng), lokakarya, workshop serta 

melalui media informasi tercetak (jurnal, 

leaflet) dan media elektronik (internet). 

c. Menciptakan strategi yang menjadikan Talas 

Beneng sebagai produk unggulan, dengan 

cara partisipatif bersama masyarakat, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

dengan evaluasi, yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung, yaitu 

melalui gelar teknologi, temu aplikasi paket 

teknologi, temu usaha/agribisnis, temu 

lapang (seperti penyuluhan secara 

berkelanjutan tentang manfaat budidaya 

Talas Beneng), lokakarya, workshop serta 

melalui media informasi tercetak (jurnal, 

leaflet) dan media elektronik (internet). 

d. Memberikan pelatihan kepada masyarakat 

tentang teknik untuk membudidayakan Talas 

Beneng yang benar dengan pemanfaatan 

lahan pekarangan rumah/kebun. 

e. Membuat aneka produk makanan olahan dari 

Talas Beneng seperti Cheese Cake, Kroket, 

BBQ Stick Kering, Bubur Manis, Brownies 

Kukus dan Panggang, Marmer Cake, 

Chiffone Cake, dan Gado-Gado Beneng. 

f. Mewujudkan pembangunan ekonomi 

rumahtangga pelaku budidaya Talas Beneng 

yang mandiri berbasis agribisnis dan berdaya 

saing, dengan cara memotivasi dan 

menumbuh-kembangkan jiwa entrepreneur 

masyarakat sebagai pengusaha (UKM) 

industri makanan dari Talas Beneng dengan 

tetap memperhatikan aspek kesehatan, 

ekologi, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

g. Menciptakan pemasaran global industri 

makanan dari Talas Beneng dengan cara: (a) 

membuat website untuk memasarkan aneka 

produk makanan olahan tersebut, (b) 

mengikuti pameran dan perlombaan tingkat 

daerah dan nasional tentang agro industri 

(industri makanan) dan budidaya Talas 

Beneng. 

SARAN 

1. Dipandang perlu adanya upaya untuk mengelola 

dan memanfaatkan Talas Beneng menjadi 

produk unggulan yang bernilai ekonomi, ekologi, 

sosial dan budaya masyarakat, serta menjadi 

sumber pendapatan baru bagi masyarakat, 

sehingga dapat memicu tumbuhnya industri 

(Usaha Kecil dan Menengah - UKM) 

rumahtangga, sebagai berikut: (1) menciptakan 

teknik untuk menurunkan kadar oksalat yang 

tinggi (penyebab gatal jika dimakan) tanpa 

mengubah kandungan gizi Talas Beneng, (2) 

membangun mindset masyarakat bahwa Talas 

Beneng dapat dijadikan produk unggulan yang 

bernilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya 

masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan 

baru bagi masyarakat, (3) menciptakan strategi 

menjadikan Talas Beneng sebagai produk 

unggulan, (4) mengadakan pelatihan kepada 

masyarakat tentang teknik untuk 

membudidayakan Talas Beneng yang benar 

dengan pemanfaatan lahan pekarangan 

rumah/kebun, (5) membuat aneka produk 

makanan olahan dari Talas Beneng seperti 

Cheese Cake, Kroket, BBQ Stick Kering, Bubur 

Manis, Brownies Kukus dan Panggang, Marmer 

Cake, Chiffone Cake, dan Gado-Gado Beneng, 

(6) mewujudkan pembangunan ekonomi 

rumahtangga pelaku budidaya Talas Beneng 

yang mandiri berbasis agribisnis dan berdaya 

saing, (7) menciptakan pemasaran global industri 

makanan dari Talas Beneng dengan cara: (a) 

membuat website untuk memasarkan aneka 

produk makanan olahan tersebut, (b) mengikuti 

pameran dan perlombaan tingkat daerah dan 

nasional tentang agro industri (industri makanan) 

dan budidaya Talas Beneng. Metode/pendekatan 

yang digunakan agar upaya untuk mengelola 

Talas Beneng menjadi produk unggulan dapat 

sampai ke pengguna/masyarakat secara cepat dan 

tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan 

kemampuan dan keterampilan masyarakat adalah 

partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

sampai dengan evaluasi, yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung, misalnya 

melalui gelar teknologi, temu aplikasi paket 

teknologi, temu usaha/agribisnis, temu lapang 

(seperti penyuluhan secara berkelanjutan tentang 

manfaat budidaya Talas Beneng), lokakarya, 

workshop serta melalui media informasi tercetak 

(jurnal, leaflet) dan media elektronik (internet). 

2. Diharapkan adanya rencana keberlanjutan 

program KKN PPM ini, dimana setelah KKN 

PPM berakhir, maka diadakan perencanaan 

jangka panjang dan tindak lanjut program yang 

berhubungan dengan pengelolaan program, 

keterlibatan mitra dan masyarakat dengan tujuan 

untuk: 

A. Membuat pemetaan secara khusus daerah 

kawasan agro industri pengembangan 

budidaya Talas Beneng di Provinsi Banten 

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

B. Mewujudkan masyarakat pecinta lingkungan 

yang dapat membantu program pemerintah 

dalam mengelola, melestarikan, dan 

memanfaatkan hasil hutan khususnya 

tumbuhan Talas Beneng secara bertanggung 

jawab dan bijaksana sehingga dapat: 

1. Menurunkan tingkat ilegal logging. 

2. Meningkatkan pendidikan informal bagi 

masyarakat.  
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3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru 

sehingga dapat menurunkan tingkat 

pengangguran. 

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

dari penjualan hasil industri makanan 

Talas Beneng.  

5. Menurunkan tingkat kemiskinan 

masyarakat.    

6. Mewujudkan pembangunan ekonomi 

rumahtangga pelaku budidaya Talas 

Beneng yang mandiri berbasis agribisnis 

dan  berdaya saing. 

7. Meningkatkan jiwa entrepreneur 

masyarakat di Provinsi Banten sebagai 

pengusaha UKM Talas Beneng dengan 

tetap memperhatikan aspek kesehatan, 

ekologi, ekonomi, dan budaya masyarakat.  

8. Menciptakan pemasaran global industri 

makanan dari Talas Beneng. 
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Abstract - Measuring of the performance against the 

control system based on ATmega32 microcontroller for 

displaying of the condition of electrical installation on 

autobus have been done. The control system is used for 

monitoring the condition of the electrical installation 

when there is no fault or there is short circuit fault. 

When conditions do not occur on short circuit fault, 

then the system displayed on safety condition, whereas 

when there are short circuit fault conditions, then the 

system displayed in a suitable six places.  For a 

condition in which one of six  or sixth of condition as 

short circuit fault, then it is necessary to first 

suppression on the push button, that the system 

displayed the first action that must be done for 

corrective, namely the examination fuse in the fuse box. 

The next stage, the second suppression on the push 

button, in order to show action to be taken, namely the 

examination based on the color of the cable to the 

second corrective actions that users have to do. 

 

Keywords: Control system based on ATmega32 

microcontroller, indicative of the condition 

monitoring, electrical installations on autobus. 

I. PENDAHULUAN 

Struktur instalasi listrik pada otobis pada umumnya 

masih berbasis konsep lama yang bertumpu kepada 

sekring[1], dimana sekring sebagai satu-satunya 

pengaman sekaligus indikator keberadaan atau 

ketidakberadaan pasokan daya listrik ke beberapa 

perangkat listrik yang terdapat pada otobis. 

Pemantauan terhadap gangguan hubung singkat (short 

circuit) atau konsleting (dari bahasa Belanda: 
kortsluiting) yang mungkin terjadi di instalasi listrik 

pada otobis, masih dilakukan melalui panel sekring[1].  

Untuk kondisi dimana terjadi gangguan hubung 

singkat pada jalur ke beban listrik, maka perangkat 

listrik pada otobis tidak dapat dioperasikan kembali[1].  

Pengoperasian kembali jalur yang telah terputus 

tersebut, dilakukan melalui penggantian sekring, 

karena elemen lebur sekring tersebut telah terlebur 

akibat arus lebih.  Gangguan hubung singkat, adalah 

suatu kejadian dengan kondisi resistans listrik sangat 

kecil yang berakibat pada aliran listrik yang sangat 

besar dan apabila tidak dapat diantispasi dapat 

berakibat terjadi ledakan dan/atau kebakaran. Hubung 

singkat tersebut berakibat kepada pasokan daya listrik 

ke perangkat listrik menjadi terhambat[1,2,3]. 

Untuk antisipasi kejadian terhadap gangguan 

hubung singkat pada instalasi listrik otobis[4], 

diperlukan suatu sistem kontrol pendeteksi keberadaan 

gangguan hubung singkat[4]. Pengoperasian sistem 

kontrol berbasis mikrokontroler[5,6] dengan bantuan 

bahasa pemrograman untuk mikrokontroler[7,8], 

diharapkan mampu beroperasi secara otomatis.  

Sistem kontrol berbasis mikrokontroler 

ATmega32[9,10,11] untuk tampilan kondisi instalasi 

listrik pada otobis, terdiri atas perangkat keras dan 

lunak (hardware dan software).  Perangkat keras 

berupa rangkaian elektronika, meliputi: (i) rangkaian 

analogi instalasi listrik pada otobis, (ii) rangkaian 

sensor-transduser, (iii) rangkaian kontrol berbasis 

mikrokontroler, dan (iv) sistem Liquid Crystal Display 

(LCD). Rangkaian analogi instalasi listrik pada otobis 

berupa pemasangan saklar dan lampu sebagai 

komponen utama[4]. Rangkaian sensor-transduser 

berfungsi sebagai pendeteksi letak gangguan hubung 

singkat instalasi listrik pada otobis yang terhubung ke 

mikrokontroler. Rangkaian kontrol terdiri atas 

rangkaian konverter analog ke digital (Analog to 

Digital Converter, ADC) pada 

mikrokontroler[4,5,6,9,10,11]. Sinyal digital tersebut 

diolah dengan bahasa pemrograman untuk 

mikrokontroler[7,8].  Berdasarkan sinyal masukan dari 

kontak-kontak relai tersebut, maka hasil pendeteksian 

letak gangguan ditampilkan pada LCD[4,10]. 

Keberadaan beban listrik pada otobis dianalogikan 

dengan indikator berupa LED[4]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan 

pengukuran kinerja terhadap sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler ATmega32 untuk tampilan kondisi 

instalasi listrik pada otobis, sehingga diperoleh tujuan 

mailto:irvanmustofa55@gmail.com
mailto:arief.goeritno@ft.uika-bogor.ac.id
mailto:bayu.adhi@ft.uika-bogor.ac.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Aliran_listrik
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penelitian melalui (a) pabrikasi sistem kontrol dengan 

struktur minimalis berbasis mikrokontroler ATmega 

32 dan (b) perolehan tampilan kondisi tidak terjadi 

gangguan hubung singkat (sistem aman) dan kondisi 

terjadi gangguan hubung singkat dan perlu tindakan 

perbaikan. 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Review Instalasi Listrik Model Lama pada Otobis 

Review instalasi listrik model lama pada otobis 

berupa sistem kelistrikan body, yaitu instalasi berbagai 

rangkaian penerangan pada kendaraan[1]. Fungsi 

sistem kelistrikan body, adalah sebagai penerangan 

pada ruangan dan kendaraan untuk pemberian tanda-

tanda kepada pengendara lain pada saat akan 

membelok maupun akan berhenti, sehingga 

pengendara akan aman dari kecelakaan. Selain itu, 

juga untuk pemberian indikasi pada pengendara, 

sebagai contoh lampu tanda belok ke kanan atau kiri 

sudah menyala, kondisi bahan bakar masih penuh atau 

sudah habis, dan lain-lain. Rangkaian sistem 

kelistrikan pada otobis, meliputi: (a) instalasi listrik 

bagian luar (exterior) dan (b) instalasi listrik bagian 

dalam (interior).  Instalasi listrik bagian luar terdiri 

atas dua komponen listrik, yaitu:  (i) lampu depan dan 

(ii) lampu belakang. Komponen lampu depan terdiri 

atas: (a) lampu jauh, (b) lampu dekat, (c) lampu 

senja/kota, dan (d) lampu sein (tanda berbelok). 

Diagram blok pengawatan pada komponen lampu 

depan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Diagram blok pengawatan pada lampu depan 

 
Komponen lampu belakang terdiri atas: (a) lampu 

sein (tanda berbelok), (b) lampu mundur, (c) lampu 

senja/kota, dan (d) lampu rem. Diagram blok 

pengawatan pada lampu belakang, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Diagram blok pengawatan lampu belakang 

 

Basis data (database) penggunaan kabel dan beban 

listrik bagian luar, seperti di tunjukkan pada TABEL I. 
 

TABEL 1 BASIS DATA PENGGUNAAN KABEL DAN BEBAN ELEKTRIK BAGIAN LUAR (EXTERIOR) 

No. Nama Komponen 
Tegangan  

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Daya 

(watt) 

Penampang 

Kabel 

(mm2) 

Warna 

1 Lampu Dekat 24 6 72 1,5 Putih 

2 Lampu Jauh 24 5,8 70 1,5 Putih 

3 Lampu Seri 24 2 10 0,5 Kuning strip putih 

4 Lampu Sein 24 3,5 21 0,5 Hijau 

5 Lampu Sein Spakbor 24 3,5 21 0,5 Kuning 

6 Lampu Seri Atas 24 3,5 21 0,5 Kuning 

7 Lampu Rem 24 1,75 21 0,5 Merah 

8 Lampu Mundur 24 1,75 21 0,5 Putih 

9 Lampu Plat Nomor 24 0,03 0,726 0,5 Merah 

10 Lampu Spoiler 24 2,4 57,6 0,5 Kuning 

11 Lampu Ruang Mesin 24 1,04 25 0,5 Biru 
 

Instalasi listrik bagian dalam, adalah instalasi dari 

berbagai rangkaian penerangan pada ruangan dalam 

kendaraan. Komponen elektrik interior terdiri atas: (a) 

lampu ruang, (b) exhaust fan, dan (c) lampu tangga. 

Diagram blok pengawatan instalasi listrik bagian 

dalam, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Diagram blok pengawatan instalasi listrik bagian dalam 

 

Basis data penggunaan kabel dan beban listrik pada 

bagian dalam, seperti di tunjukkan pada TABEL II.. 
 

TABEL II BASIS DATA PENGGUNAAN KABEL DAN BEBAN LISTRIK PADA BAGIAN DALAM 
 

No. Nama Komponen 
Tegangan  

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Daya 

(watt) 

Penampang Kabel 

(mm2) 
Warna 

1 Lampu Plafon 24 10,8 259,2 0,5 Biru 

2 Lampu Kaca 24 10,8 259,2 0,5 Merah 

3 Lampu Smoking Area 24 3 72 0,5 Merah 

4 Lampu Embos Plafon 24 2.4 57,6 0,5 Biru 

5 Lampu Tidur 24 3 72 0,5 Biru 

6 Lampu Louver 24 1,1 26,62 0,5 Hijau 

7 Kabel Aki       5 & 3 Merah 

8 Lampu Mundur 24 1,75 21 0,75 Hijau 
 

B. Rancangan Prototipe Sistem Kontrol Berbasis 

Mikrokontroler Atmega32 dan Hasil Uji Verifikasi 

Berbasis Program Aplikasi Proteus 

Telah dirancang prototipe sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler[4] berupa pembuatan sistem 

elektronika dan uji verifikasi terhadap sistem kontrol 

berbasis aplikasi Proteus[12-15]. Rancangan prototipe 

sistem elektronika dilakukan melalui: (i) perancangan 

sistem elektronika berbantuan program aplikasi Easily 

Applicable Graphical Layout Editor atau 

EAGLE[16,17], (ii) pembuatan algoritma dan 

penulisan sintaks berbasis bahasa pemrograman, dan 

proses uji verikasi berbantuan program aplikasi 

Proteus. Perancangan sistem elektronika berupa: (i) 

sistem sensor-transduser, (ii) sistem mikrokontroler 

ATmega32, (iii) sistem Liquid Crystal Display (LCD), 

dan (iv) catu daya.  Pembuatan algoritma dan 

penulisan sintaks program  [4]digunakan untuk 

tahapan: (i) masukan sensor-transduser pada 

mikrokontroler, (ii) konfigurasi pin, (iii) deklarasi 

konstanta dari masukan, (iv) program utama, dan (v) 

tampilan keadaan pada LCD. 

Pelaksanaan uji verifikasi berupa perlakuan 

terhadap program berbasis bahasa BasCom[7,8] hasil 

rancangan[4] yang disimulasikan pada program 

aplikasi Proteus[12-15] melalui pemberian asumsi 

kejadian hubung singkat[4].  Tahapan awal berupa 
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perangkaian kembali rangkaian elektronika dengan 

program aplikasi Proteus selanjutnya program berbasis 

bahasa BasCom[7,8] di-comfile menjadi bentuk 

heksadesimal dan di-download-kan ke aplikasi 

Proteus[12-15] untuk keperluan uji verifikasi terhadap 

rangkaian tersebut.  Uji verfikasi terhadap pin pada 

port-B bernilai 1, maka ditampilkan letak kejadian 

hubung singkat dan tindakan perbaikan yang harus 

dilakukan[4]. Untuk kondisi dimana masukan port-B 

bernilai 0, maka pada LCD ditampilkan sistem aman, 

karena tidak terjadi hubung singkat[4]. Keberhasilan 

uji verifikasi pada aplikasi Proteus[12-15] 

ditindaklanjuti dengan penanaman sintaks program[4] 

berbahasa BasCom[7,8] ke chip mikrokontroler 

ATmega32 terprogram[4] berbantuan program 

aplikasi AVRdude[18,19,20]. 

Tampilan uji verifikasi untuk sistem kontrol[4] 

berbasis mikrokontroler ATmega32 berbantuan 

program aplikasi Proteus[12-15], seperti ditunjukkan 

pada Gambar 4. 
 

 
Uji verifikasi kondisi pantauan tidak terdapat gangguan hubung singkat 

 

 
Uji verifikasi kondisi pantauan saat terdapat gangguan hubung singkat di salah satu jalur 

 

Gambar 4 Tampilan uji verifikasi untuk sistem kontrol berbasis mikrokontroler ATmega32 berbantuan program aplikasi Proteus 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan penelitian, agar setiap tujuan penelitian 

diperoleh yang berkaitan dengan pabrikasi sistem 

minimal berbasis mikrokontroler ATmega32 dan 

pengukuran performansi sistem. Diagram alir metode 

penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 
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mulai

Performansi Sistem Kontrol

Berbasis Mikrokontroler ATmega32

Untuk Tampilan Kondisi

Instalasi Listrik pada Otobis

Pengawatan Instalasi Listrik 

Model Baru pada Otobis

ya

belum

Penentuan Sistem Sensor-Transduser 

dan Catu Daya 

Board dan Pengawatan Modul

Mikrokontroler ATmega32, sudah?

ya

belum

Asumsi Kondisi Tidak Terdapat

Gangguan Hubung Singkat

tidak

Apakah asumsi kondisi

tidak terdapat gangguan,

diberikan?

ya

Kinerja Sistem Kontrol

(1) Asumsi Kondisi Tidak Terdapat 

Gangguan Hubung Singkat

(2) Asumsi Kondisi Terdapat Gangguan 

Hubung Singkat

Apakah sudah model baru?
belum

ya

Sistem Kontrol Minimal

Berbasis Mikrokontroler ATmega32

Sistem Sensor-Transduser dan

Catu Daya, sudah ditentukan?

Pembuatan Board dan Pengawatan 

Modul Mikrokontroler ATmega32 

  (1) Pembuatan Rangkaian Analogi Instalasi 

Listrik Model Baru, (2) Penentuan Sistem Sensor-

Transduser dan Catu Daya, (3) Pembuatan Board 

dan Pengawatan Modul Mikrokontroler 

ATmega32, dan

(4) Pengintegrasian semua Subsistem

Semua Subsistem sudah diintegrasikan?

ya

Pengintegrasian 

semua Subsistem

belum

Enam Kondisi Instalasi Listrik pada Otobis:

(i) lampu ruangan, (ii) lampu dekat,

(iii) lampu jauh, (iv) lampu rem,

(v) lampu mundur, dan/atau (vi) lampu hazard, 

bahwa “sistem aman”

Apakah asumsi kondisi

terdapat gangguan,

diberikan?

ya
Enam Kondisi Instalasi Listrik pada Otobis:

(i) lampu ruangan, (ii) lampu dekat,

(iii) lampu jauh, (iv) lampu rem,

(v) lampu mundur, dan/atau (vi) lampu hazard.

Asumsi Kondisi Terdapat

Gangguan Hubung Singkat

tidak

ya

Tekan (ke-1)

push-buttom

Pemeriksaan Sekring 

pada Box Sekring

Tekan (ke-2)

push-buttom

Pemeriksaan “Warna Kabel”

(tindakan perbaikan, harus 

dilakukan pengguna)

selesai
 

 
Gambar 5 Diagram alir metode penelitian
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Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, bahwa langkah–

langkah untuk pabrikasi yang dilakukan: (1) 

pembuatan rangkaian analogi instalasi listrik model 

baru pada otobis, (2) penentuan sistem sensor-

transduser dan catu daya, (3) pembuatan board dan 

pengawatan modul mikrokontroler ATmega32, (4) 

pengintergrasian sensor-transduser, modul 

mikrokontroler ATmega32, dan LCD. Langkah-

langkah untuk pengukuran kinerja sistem kontrol 

melalui dua kondisi. Pertama, pemberian kondisi 

berupa asumsi tidak terjadi gangguan hubung singkat, 

sehingga tampilan kondisi instalasi listrik “sistem 

aman”, ditekankan kepada observasi terhadap enam 

kondisi instalasi listrik pada otobis, yaitu: (i) lampu 

ruangan, (ii) lampu dekat, (iii) lampu jauh, (iv) lampu 

rem, (v) lampu mundur, dan (vi) lampu hazard. 

Kedua, pemberian kondisi berupa asumsi terjadi 

gangguan hubung singkat, sehingga perlu tindakan 

perbaikan.  Asumsi terjadi gangguan hubung singkat, 

ditekankan kepada observasi terhadap enam kondisi 

instalasi listrik pada otobis, yaitu: (i) lampu ruangan, 

(ii) lampu dekat, (iii) lampu jauh, (iv) lampu rem, (v) 

lampu mundur, dan (vi) lampu hazard. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem Kontrol Minimalis Berbasis Mikrokontroler 

ATmega32 

A.1.Pengawatan instalasi listrik model baru pada 

otobis 

Instalasi listrik model baru pada otobis mencakup 

pembaruan ukuran diameter kabel untuk penyesuaian 

beban pada sistem lisrrik bagian luar, sistem listrik 

bagian dalam, dan penggunaan sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler untuk pantauan kondisi saat terdapat 

gangguan hubung singkat. Basis data instalasi listrik 

otobis model baru pada otobis, seperti ditunjukkan 

pada TABEL III.

 

TABEL III BASIS DATA INSTALASI LISTRIK MODEL BARU PADA OTOBIS 

 

(a) Bagian luar (exterior) 

No. Nama Komponen 
Tegangan  

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Daya 

(watt) 

Penampang Kabel 

(mm2) 
Warna 

1 Lampu Dekat 24 6 72 1,5 Abu-abu 

2 Lampu Jauh 24 5,8 70 1,5 Ungu 

3 Lampu Seri 24 2 10 0,75 Abu-abu 

4 Lampu Sein 24 3,5 21 0,75 Kuning 

5 Lampu Sein Spakbor 24 3,5 21 0,75 Kuning 

6 Lampu Seri Atas 24 3,5 21 0,75 Abu-abu 

7 Lampu Rem 24 1,75 21 0,75 Biru 

8 Lampu Mundur 24 1,75 21 0,75 Hijau 

9 Lampu Plat Nomor 24 0,03 0,726 0,75 Abu-abu 

10 Lampu Spoiler 24 2,4 57,6 0,75 Abu-abu 

11 Lampu Ruang Mesin 24 1,04 25 0,75 Cokelat 
 

(b) Bagian dalam (interior) 

No. Nama Komponen 
Tegangan  

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Daya 

(watt) 

Penampang 

Kabel 

(mm2) 

Warna 

1 Lampu Plafon 24 10,8 259,2 0,75 Merah 

2 Lampu Kaca 24 10,8 259,2 0,75 Merah Muda 

3 Lampu Smoking Area 24 3 72 0,75 Merah 

4 Lampu Embos Plafon 24 2,4 57,6 0,75 Biru 

5 Lampu Tidur 24 3 72 0,75 Biru 

6 Lampu Louver 24 1,1 26,62 0,75 Hijau 

7 Kabel Aki      8 Merah 

 

A.2. Penentuan sistem sensor-transduser dan catu 

daya 

Komponen-komponen sebagai pendeteksi 

keberadaan gangguan hubung singkat pada saat 

instalasi listrik otobis terdapat gangguan hubung 

singkat dan catu daya untuk pasokan daya ke sistem. 

Diagram skematis penentuan sensor-transduser dan 

catu daya, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

relai

LED

sekring

saklar

lampu

L

M

7

8

0

5

regulator 

tegangan

Akumulator

12 volt

L

M

7

8

0

5

regulator 

tegangan

Sistem Sensor-Transduser

+-

Catu Daya

1

2

3

3

2

1

Terhubung ke pin Vcc pada 

Sistem Mikrokontroler ATmega32 

dan LCD 20x4

Struktur Instalasi Kelistrikan 

pada Umumnya

 
 

Gambar 6 Diagram skematis penentuan sensor-transduser dan catu 
daya 
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Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa sensor 

pendeteksi kondisi instalasi listrik dipilih LED yang 

terpasang paralel dengan kutub-kutub akumulator dan 

diseri dengan sebuah resistor. Relai dan IC regulator 

LM7805 dalam rangkaian ini digunakan sebagai 

transduser. Komponen IC LM7805, adalah regulator 5 

volt dc melalui keluaran (output) teregulasi dengan 

nilai 4,8-5,2 volt dc yang dihubungkan ke pin 

masukan ADC pada mikrokontroler. 

A.3. Pembuatan board untuk sistem mikrokontroler 

ATmega32 

Pembuatan board untuk sistem mikrokontroler 

ATmega32 melalui tahapan-tahapan: i) pengawatan 

sistem kontrol berbantuan program aplikasi EAGLE, ii) 

tata letak komponen, dan iii) perolehan bentuk fisis 

akhir sistem kontrol. 

A.3.1. Pengawatan sistem kontrol dilakukan dengan 

bantuan program aplikasi EAGLE 

Diagram skematis rangkaian pada board 

mikrokontroler ATmega32, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 7. 

 

 

 
 

Gambar 7 Diagram skematis rangkaian pada board mikrokontroler ATmega32 

 

Berdasarkan Gambar 7 ditunjukkan, bahwa diagram 

skematis rangkaian dibuat dengan bantuan program 

aplikasi EAGLE, agar pembentukan jalur antar 

komponen antar pin pada ATmega32 dapat diketahui 

penggunaannya.  

A.3.2. Tata letak komponen  

Tata letak komponen merupakan langkah untuk 

pengubahan diagram skematis menjadi bentuk 

rangkaian pada board (PCB) dengan perintah switch 

to booard menggunakan program aplikasi EAGLE, 

dan langkah terakhir dicetak pada kertas foto dan 

dicetak pada PCB dengan bantuan setrika listrik. 

Penataletakan pada board (PCB) ATmega32, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Penataletakan pada board (PCB) ATmega32 

 

Berdasarkan Gambar 8 ditunjukkan, bahwa 

komponen-komponen yang digunakan dipilih sesuai 

dengan kebutuhan dalam pembuatan board 
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mikrokontrolan ATmega32. Komponen yang 

digunakan pada pembuatan prototipe board untuk 

mikrokontroler ATmega32 terdiri atas chip AVR 

ATmega32, resistor 10 kΩ dan 330 Ω, LED, resistor 

variabel 10 kΩ, kapasitor 2,2 nF, kristal 12 MHz., 

push button, dan  pin header. 

A.3.3. Perolehan bentuk fisis akhir sistem kontrol 

Pembuatan board untuk sistem mikrokontroler 

ATmega32, melalui tahapan yang dimulai dari 

penyetrikaan, pelarutan, dan pengeboran board PCB. 

Seterusnya dilakukan pemasangan komponen untuk 

board mikrokontroler ATmega32. Board untuk sistem 

mikrokontroler ATmega32, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 9.  
 

 
 

Gambar 9 Board untuk sistem mikrokontroler ATmega32 

 

Berdasarkan Gambar 9 ditunjukkan, bahwa komponen 

dipasang sesuai dengan gambar yang telah dibuat dan 

dicetak pada PCB. Papan tercetak (PCB) dibor dengan 

mini drill untuk penempatan kaki/pin komponen, 

kemudian disambung dengan bantuan timah yang 

dilelehkan oleh solder listrik, agar pemasangan 

komponen ke PCB pada board prototipe untuk sistem 

mikrokontroler benar-benar terhubung. Penempatan 

dan pemasangan komponen pada board untuk sistem 

mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada Gambar 10. 
 

 
 

Gambar 10 Penempatan dan pemasangan komponen pada board 

untuk sistem mikrokontroler 
 

Berdasarkan Gambar 10 ditunjukkan, bahwa prototipe 

board untuk mikrokontroler ATmega32 membutuhkan 

input tegangan 5 V dc dari catu daya (power supply) 

yang menggunakan IC regulator 7805 untuk 

ATmega32, dan LCD 20x4. Board untuk 

mikrokontroler ATmega32 menyediakan lima pin 

yang digunakan untuk konektor catu daya 5 V dc, 

sensor, LCD 20x4, downloader, dan output. Lima pin 

tersebut merupakan masukan (input) dan keluaran 

(output) yang berasal dari pin ATmega32. 

A.4 Pengintegrasian sensor transduser, modul 

mikrokontroler ATmega32, dan LCD 

Diagram skematis sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler ATmega32 untuk tampilan kondisi 

instalasi listrik pada otobis, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 11. 
 

relai

LED

sekring

saklar

lampu

7

8

0

5

regulator 

tegangan

Akumulator

12 volt

Mikrokontroler

ATmega32

7

8

0

5

regulator 

tegangan

Vcc

LCD

20x4

Vccsistem sensor-transduser

+ -

Catu

Daya

1

2

3

 
Gambar 11 Diagram skematis sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler ATmega32 untuk tampilan kondisi instalasi listrik 
pada otobis 

 

Berdasarkan Gambar 11 ditunjukkan, bahwa sensor 

pendeteksi kondisi instalasi kelistrikan dipilih adalah 

LED terpasang paralel dengan kutub-kutub 

akumulator yang diseri dengan sebuah resistor. 

Komponen ini digunakan untuk pendeteksi 

keberadaan ground pada saat instalasi kelistrikan 

otobis terjadi hubung singkat.   Relai dan IC regulator 

7805 dalam rangkaian ini digunakan sebagai 

transduser. Chip (IC) 7805 adalah regulator 5 volt dc 

melalui keluaran (output) teregulasi dengan nilai 4,8-

5,2 volt dc yang dihubungkan ke pin masukan ADC 

pada mikrokontroler. Untuk keperluan uji validasi 

berupa pengukuran performansi sistem kontrol, 

digunakan sebuah miniatur otobis yang telah diberi 

rangkaian analogi instalasi kelistrikan otobis pada 

umumnya. 

Pengintergrasian sensor transduser, modul 

mikrokontroler ATmega32, dan LCD, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 12.
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Gambar 12 Pengintergrasian sensor transduser, modul mikrokontroler ATmega32, dan LCD 
 

Berdasarkan Gambar 12 ditunjuukkan, bahwa pin 

serial data yang terhubung ke mikrokontroler 

memberikan perintah pengalamatan pada pin data. Pin 

yang digunakan pada modul sensor terletak pada port-

A, dimana dari 8 pin yang tersedia hanya digunakan 6 

pin saja, yaitu A1, A2, A3, A4, A5 dan A6.  Hal itu 

berkaitan dengan asumsi tempat untuk enam buah 

lampu. Untuk sambungan ke LCD, terletak pada port-

D, dengan 8 pin tersedia hanya digunakan 6 pin, yaitu 

D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. 

B. Performansi Sistem Kontrol untuk Tampilan 

Kondisi Instalasi Listrik 

Seperangkat rangkaian elektronika pada sistem 

control berbasis mikrokontroler ATmega32 dibuat 

dalam kotak akrilik ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm, 

tempat penyimpanan sistem kontrol dan akumulator.  

Sistem kontrol berbasis mikrokontroler ATmega32 

untuk tampilan kondisi instalasi listrik pada otobis, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 13. 
 

 
 

Gambar 12 Sistem kontrol berbasis mikrokontroler ATmega32 untuk tampilan pantauan kondisi instalasi kelistrikan pada otobis 
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Berdasarkan Gambar 12 ditunjukkan, bahwa sistem 

kontrol berbasis mikrokontroler ATmega32 

dihubungkan ke miniatur otobis yang telah diberi 

analogi instalasi listrik. Terdapat dua kondisi yang 

menjadi acuan dari hasil uji validasi rangkaian ini, 

yaitu: a) tampilan kondisi saat diasumsikan tidak 

terjadi gangguan hubung singkat dan b) tampilan 

kondisi saat diasumsikan terjadi gangguan hubung 

singkat. 

B.1. Tampilan kondisi saat diasumsikan tidak terjadi 

gangguan hubung singkat 

Pengkondisian saat rangkaian listrik pada otobis tidak 

terjadi hubung singkat, adalah pemberitahuan pada 

LCD berupa tulisan “Sistem Aman Terimakasih”. 

Pemberitahuan muncul, karena pada sistem 

mikrokontroler  menerima masukan sinyal digital dari 

rangkaian sensor-transduser bernilai 0.  Hasil uji 

validasi enam asumsi tidak terjadi gangguan hubung 

singkat, seperti ditunjukkan pada TAEL IV. 
 

TABEL IV HASIL UJI VALIDASI ENAM ASUMSI TIDAK TERADI GANGGUAN HUBUNG SINGKAT 
 

Sistem 

diasumsik

an tidak 

terjadi 

Gangguan 

Hubung 

Singkat 

atau 

dikatakan 

“Sistem 

Aman” 

Tampilan Hasil pada: 

Lampu Ruang Lampu Dekat Lampu Jauh Lampu Rem 
Lampu 

Mundur 

Lampu 

Hazard 

      

 

Berdasarkan TABEL V ditunjukkan, bahwa tampilan 

enam asumsi tidak terjadi gangguan hubung singkat 

pada instalasi listrik pada otobis, sehingga dikatakan 

“sistem aman”. 

B.2. Tampilan kondisi saat diasumsikan terjadi 

gangguan hubung singkat 

Hasil uji validasi dengan lampu  dilakukan melalui 

pemberian tegangan pada lampu dan pemasangan 

sekring sebagai pengaman. Asumsi kejadian hubung 

singkat dilakukan pada board dengan cable jumper 

melalui tindakan penghubungan kabel ground ke pin 

keluaran kutub (+) dari lampu. Kondisi tersebut 

berakibat terhadap sekring pengaman pada box 

sekring di jalur yang diasumsikan, terputus.  Dalam 

hal itu, terjadi kontak antara kabel jalur positif (+, 

plus) dan ground dan pengubahan sepanjang kabel 

pada instalasi menjadi ground, sehingga LED menyala 

dan koil relai terpasok daya (ter-energized).  Hal itu 

berakibat kepada kontak utama (main contact) pada 

relai terhubung ke kutub positif 12 volt dc akumulator, 

sehingga kaki nomor 1 (masukan, input) pada IC 

regulator 7805 tersambung ke sumber tegangan 12 

volt dc. Regulator LM7805 sebagai penstabil tegangan 

dengan keluaran menjadi 5 volt dc. Tegangan 5 volt 

dc bernilai 1 pada pin masukan ADC pada port-A 

mikrokontroler ATmega32. Nilai 1 merupakan 

perintah kepada mikrokontroler ATmega32 untuk 

menampilkan gangguan hubung singkat yang terjadi 

pada lampu ruang dan hasil tersebut ditampilkan pada 

LCD. 

Uji validasi dilakukan terhadap enam asumsi 

kejadian hubung singkat pada rangkaian instalasi 

kelistrikan pada otobis, yaitu: (a) lampu ruang, (b) 

lampu dekat, (c) lampu jauh, (d) lampu rem, (e) lampu 

mundur, dan (f) lampu hazard. Hasil uji validasi untuk 

enam asumsi terjadi gangguan hubung singkat, seperti 

ditunjukkan pada TABEL V. 
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TABEL V HASIL UJI VALIDASI UNTUK ENAM ASUMSI TERJADI GANGGUAN HUBUNG SINGKAT 
 

Kondisi 

Sistem, 

diasumsikan 

terjadi 

Gangguan 

Hubung 

Singkat 

Tempat 

Asumsi 
PemberianAsumsi Indikasi Hasil Tindakan ke-1 Tindakan ke-2 

Lampu 

Ruang 

    

Lampu 

Dekat 

    

Lampu 

Jauh 

    

Lampu 

Rem 

    

Lampu 

Mundur 

    

Lampu 

Hazard 

    

 

Berdasarkan TABEL VI ditunjukkan, bahwa saat 

semua tempat asumsi (enam tempat) diberi kondisi 

terjadi gangguan hubung singkat, sekering yang 

bersesuaian putus. Tindakan ke-1 diperlukan 

penekanan pada push button yang berakibat 

tertampilkan tindakan pertama yang harus dilakukan 

untuk perbaikan, yaitu pemeriksaan sekring pada box 

sekring.  Untuk tindakan berikutnya, berupa 

penekanan kedua (ke-2) pada push button yang 

berakibat tertampilkan tindakan yang harus dilakukan, 

yaitu pemeriksaan berdasarkan warna kabel sebagai 

tindakan perbaikan yang harus dilakukan pengguna. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

1) Sistem kontrol minimalis berbasis mikrokontroler 

ATmega32, berupa instalasi listrik model baru 

pada otobis mencakup pembaruan ukuran 

diameter kabel untuk penyesuaian beban pada 

sistem lisrrik bagian luar, sistem listrik bagian 

dalam, dan penggunaan sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler untuk pantauan kondisi saat 

terdapat gangguan hubung singkat.  Sistem 

kontrol berbasis mikrokontroler merupakan 

sistem minimalis dan terdiri atas: (i) sistem 

sensor-transduser, (ii) sistem mikrokontroler 

ATmega32, (iii) sistem Liquid Crystal Display 

(LCD), dan (iv) catu daya. 

2) Pengkondisian saat instalasi kelistrikan pada 

otobis tidak terjadi hubung singkat, adalah 

pemberitahuan pada LCD berupa tulisan “Sistem 

Aman Terimakasih”. Pemberitahuan ini muncul, 

karena pada sistem mikrokontroler menerima 

masukan (input) sinyal digital bernilai 0. 

Keberadaan ground sepanjang instalasi dideteksi 

lampu LED yang dipasang paralel pada sekring 

dan memicu lampu LED menyala dan 

menggerakkan (meng-energized) koil relai untuk 

menghubungkan kontak bantu yang terhubung ke 

sumber 12 volt dc akumulator ke IC regulator 

7805. Tegangan 5 volt dc sebagai bernilai 1 pada 

masukan pin di port-A mikrokontroler. Nilai 1 ini 

memberikan perintah pada mikrokontroler untuk 

menampilkan kejadian hubung singkat yang 

terjadi pada lampu ruang di LCD dan tindakan 

yang harus dilakukan untuk perbaikan, adalah 

dengan menekan push button. Penekanan pertama 

pada push button tertampilkan tindakan pertama 
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yang harus dilakukan untuk perbaikan, yaitu 

pemeriksaan sekring pada box sekring dan 

penekanan kedua pada push button berakibat 

tertampilkan tindakan yang harus dilakukan, yaitu 

pemeriksaan berdasarkan warna kabel sebagai 

tindakan perbaikan yang harus dilakukan 

pengguna. 
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Abstract - The Internet and Bluetooth protocol for 

actuating the lock of the door system aided Arduino UNO 

R3 which is controlled by a smartphone based on Android 

4.4.2 KitKat have been done. The results obtained in the 

form of: 1) the integration of microcontroller Arduino 

UNO R3, bluetooth HC-05, and Arduino Ethernet Shield 

W5100; 2) installing the IDE Arduino software version 

1.6.0 to comfile and upload the hexadecimal code into the 

microcontroller Arduino UNO R3; 3) installation of 

applications on smartphone and downloading applications 

from the Internet; 4) downloading software and 

fabrication of applications on the personal computers and 

smart phone; 5) the installation of software on personal 

computers and smart phone; 6) making the file in .apk 

format; 7) the connection between smart phone, ethernet 

shield, and web (www.cloudmqtt.com); 8) the connection 

between bluetooth and smart phone; and 9) the operation 

commands from the smart phone screen for actuating the 

lock of the door aided the solenoid. 

 

Keywords: Internet and bluetooth protocol, Arduino 

UNO R3, smartphone based on Android 4.4.2 

KitKat. 

I. PENDAHULUAN 

Protokol dalam ilmu komputer berarti seperangkat 

peraturan atau prosedur untuk pengiriman data antar 

perangkat elektronik dalam hal ini komputer[1,2]. 

Antar komputer dapat bertukar informasi, sehingga 

harus terdapat persetujuan sebelumnya antar perangkat, 

bagaimana struktur informasi dipertukarkan (dikirim 

dan diterima)[1,2]. Protokol merupakan bagian 

terpenting dalam jaringan komputer, karena 

merupakan format standar yang digunakan untuk 

pengaturan semua perangkat komputer baik hardware 

maupun software dalam upaya keterciptaan 

komunikasi yang baik, pengiriman dan penerimaan 

pesan, pembacaan pesan, dan pengkoordinasian semua 

komputer yang terhubung di dalam jaringan, sehingga 

terjadi kemudahan dalam proses komunikasi, transfer 

data, dan koneksi[1,2].  Internet[1,3] dan 

Bluetooth[4,5] merupakan protokol yang berfungsi 

sebagai penghubung di dalam komunikasi data atau 

informasi, sehingga proses pertukaran data atau 

informasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

benar[2-5]. 

Internet merupakan kependekan dari 

interconnection-networking[3], merupakan seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung dengan 

standar sistem global, yaitu Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 

protokol pertukaran paket (packet switching 

communication protocol) untuk pelayanan terhadap 

miliaran pengguna di seluruh dunia[1,3]. Cara 

penghubungan rangkaian dengan kaidah tersebut 

dinamakan antarjaringan atau  internetworking[3].  

Salah satu standar komunikasi nirkabel global yang 

menghubungkan perangkat bersama lebih dari jarak 

tertentu, dibangun ke miliaran produk di pasar saat ini 

dan menghubungkan Internet of Things (IOT) yang 

dikenal dengan teknologi Bluetooth[4]. Bluetooth 

adalah protokol[4,5,6] komunikasi nirkabel (wireless) 

yang beroperkasi pada frekuensi radio 2,4 Giga hertz 

(GHz.). Penggunaan bluetooth banyak ditemui pada 

Personal Digital Assistant (PDA), laptop, dan 

smartphone untuk pertukaran data pada perangkat 

bergerak (mobile). Salah satu contoh modul bluetooth 

yang paling banyak digunakan, adalah tipe HC-05[7-

10] sebagai modull bluetooth di pasaran dengan harga 

relatif murah. 

Pengamanan pintu rumah secara konvensional 

merupakan upaya pengamanan melalui penggunaan 

slot pengunci atau kunci gembok[11].  Keterbatasan 

metode konvensional tersebut, adalah kurang efektif, 

karena slot pengunci atau kunci gembok mudah 

dirusak, sehingga tidak lagi dapat diandalkan sebagai 

mailto:cepihermawan@ymail.com
mailto:bayu.adhi@ft.uika-bogor.ac.id
mailto:hendri@ft.uika-bogor.aci.d
mailto:arief.goeritno@ft.uika-bogor.ac.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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pengaman pintu dari aksi pencurian atau 

perampokan[11].  Saat ini tingkat kejahatan semakin 

tinggi, dimana pelaku kejahatan tidak hanya 

beroperasi terhadap sasaran dengan orang-orang yang 

lengah di jalanan, namun sudah banyak aksi nekad 

berupa penjarahan sampai ke rumah-rumah dalam 

bentuk aksi-aksi kriminal yang semakin 

mengkhawatirkan[12].  Para pelaku kejahatan dapat 

dengan leluasa melakukan  dan mengambil apa yang 

mereka inginkan[12]. Berdasarkan uraian tersebut, 

dibutuhkan model pengaman pintu rumah yang kuat 

dan mampu menutupi aspek keterbatasan pengaman 

pintu rumah metode konvensional[12]. 

Pemanfaatan terhadap mikrokontroler Arduino 

UNO R3[13], adalah paling banyak dilakukan, 

terutama untuk pemula dan telah banyak referensi 

tentang Arduino Uno yang dibahas. Arduino UNO 

versi terakhir, adalah Arduino Uno R3 (Revisi 3), 

yaitu penggunaan ATmega328[14] sebagai 

mikrokontrolernya. Arduino UNO R3 dengan 14 pin 

masukan/keluaran (input/output, I/O) digital dan 6 pin 

masukan analog. Untuk pemograman cukup 

digunakan koneksi Universal Serial Bus (USB) tipe A 

ke tipe B[15], sebagimana banyak digunakan untuk 

koneksi ke pencetak (printer). Keberadaan 

komunikasi antara mikrokontroler dan telepon pintar 

(smartphone) pun sudah sangat mudah dan banyak 

cara, salah satu cara praktis, adalah penggunaan kabel 

USB dengan aplikasi Android USB host API[16,17,18], 

agar smartphone berbasis Android[19,20] dapat saling 

bertukar data atau berkomunikasi dengan 

mikrokontroler Arduino.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

perlu diimplementasikan penggunaan 

protokol Internet dan bluetooth untuk sistem 

penggerakan kunci pintu berbantuan Arduino 

UNO R3 yang dikendalikan melalui 

smartphone berbasis Android versi 4.4.2 

Kitkat[21], agar diperoleh tujuan penelitian 

berupa a) integrasi sistem penggerakan kunci 

pintu dengan solenoid[22] berbasis 

mikrokontroler Arduino UNO R3[13] 

berbantuan modul bluetooth[4] dan modul 

ethernet shield (modul yang berfungsi 

sebagai penghubung Arduino board dengan 

jaringan Internet)[23], b) perolehan aplikasi 

berbasis Basic4Android[24,25,26], dan c) 

perolehan performansi (kinerja) sistem 

penggerakan kunci pintu melalui uji validasi 

dengan penggunaan jalur kendali melalui 

Internet dan bluetooth. 

II. KAJIAN LITERATUR 

Prinsip kerja pengendali pintu gerbang berbantuan 

bluetooth berbasis mikrokontroler ATmega8, berupa 

pengiriman kode karakter melalui bluetooth, 

kemudian diproses mikrokontroler menjadi bentuk 

keputusan, selanjutnya energi listrik diubah menjadi 

gerakan mekanis pada motor servo[27]. 

Pengembangan terhadap sistem otomasi untuk rumah 

berupa pengoperasian pintu gerbang secara 

otomatis[28], adalah pembuatan suatu sistem dengan 

sejumlah modul, yaitu mikrokontroler Arduino Uno 

R3[13], bluetooth HC-05[5], sensor getar 

piezoelektrik, motor direct current (dc), power bank 

dengan kapasitas 5600 mAh, dan telepon pintar 

berbasis Android versi 4.2.1. Program aplikasi 

dikembangkan dengan dukungan software dari 

Integrated Development Invironment (IDE) 

Arduino[28] atau Arduino Studio[29], Android 

SDK[24,25], dan IDE Eclipse.  Pengintegrasian 

ethernet shield terhadap mikrokontroler, agar 

mikrokontroler terhubung dengan jaringan Internet, 

dimana penggunaan mikrokontroler dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi antara unit kontrol dengan 

peralatan listrik yang akan dikendalikan (lampu). 

Peran ethernet shield untuk mikrokontroler, yaitu agar 

mikrokontroler terhubung dengan jaringan 

Internet[30]. 

Pemanfaatkan smartphone berbasis sistem operasi 

Android pada sistem pengendalian perangkat driver 

lampu melalui koneksi jaringan wireless[31]. Kondisi 

sinyal pada wifi berpengaruh terhadap komunikasi 

transfer data pada apilikasi pengendali yang dibuat. 

Jarak jangkauan sinyal wifi tergantung pada 

spesifikasi perangkat wifi dari pengirim atau penerima 

data. Pemanfaatan teknologi pada perangkat wireless 

wizfi 210 dan mikrokontroler Arduino UNO R3 

diperoleh, bahwa perangkat digunakan untuk 

pengendalian, pengaktifaan, dan penonaktifan 

perangkat untuk penyalaan atau pemadaman 

lampu[32].  Sebuah sistem pengendali perangkat-

perangkat listrik secara jarak jauh, digunakan untuk 

kemudahan pengguna dalam pengoperasian atau 

pemantauan dari tempat yang jauh. Sistem kontrol 

jarak jauh ini dapat dioperasikan dengan penggunaan 

sebuah telepon genggam pintar (smartphone) dengan 

sistem operasi Android[32]. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahapan-

tahapan pelaksanaan penelitian, agar setiap 

tujuan penelitian diperoleh. Diagram alir 

metode penelitian, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. 
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mulai

Penggunaan Protokol Internet dan Bluetooth

Untuk Sistem Penggerakan Kunci Pintu

Berbantuan Arduino UNO R3

Terkendali melalui Smartphone

Berbasis Android 4.4.2 KitKat

Perolehan Software 

Arduino versi 1.6.0

Apakah Software Arduino

versi 1.6.0,

sudah diperoleh?
belum

ya
Integrasi Mikrokontroler Arduino UNO R3, 

Bluetooth HC-05, dan Arduino Ethernet 

Shield W5100

Proses Pemasangan IDE Arduino

versi 1.6.0 untuk Comfilling-Uploading

Kode Heksadesimal ke Arduino UNO R3,

telah berhasil?

ya

belum

Pengunduhan Software dan untuk Komputer Personal 

dan Pengunduhan Aplikasi untuk Smartphone

Apakah Aplikasi sudah dibut

dan Simpan file

dalam format apk?

belum

Pemasangan Software untuk Komputer Personal

dan Aplikasi untuk Smartphone

ya

Pembuatan Aplikasi untuk Bluetooth dan 

Penyimpanan File dalam format .apk.

Apakah Pemilihan

Folder untuk Instal Softwar dan 

Pengunduhan Aplikasi,

sudah ditentukan?

ya

belum

Perintah Pengoperasian dari Layar 

Smartphone, sudah dilakukan?

selesai

ya

belum

Program Aplikasi 

Berbasis Basic4Android 

Koneksi antara Smartphone dan 

Bluetooth, sudah diperoleh? belum

ya

Koneksi antara Smartphone,

Ethernet Shield,

dan web (www.cloudmqtt.com),

sudah diperoleh?

ya

belum

Sistem Pengendali Solenoid

untuk Penggerakan Kunci Pintu

(1) Software Arduino versi 1.6.0 dan pemilihan dan 

pengintegrasian mikrokontroler, bluetooth, dan ethernet shield;

(2) Pemasangan Software Arduino versi 1.6.0, peng-comfile-an dan 

pengunggahan Kode heksadesimal ke Peranti Arduino Uno R3

Pengkoneksian antara Smartphone, Ethernet 

Shield, dan web (www.cloudmqtt.com)

Pengkoneksian antara Smartphone

dan Bluetooth

Perintah Pengoperasian dari Layar Smartphone

Untuk Penggerakan Kunci Pintu (melalui Solenoid)

Tampilan Perintah Pengoperasian 

pada Layar Smartphone

Untuk Penggerakan Kunci Pintu

(melalui Solenoid)

Tampilan pada Layar Smartphone

Kondisi Penggerakan Kunci Pintu

(melalui Solenoid)

ya

Pengintegrasian Semua Modul dengan Mikrokontroler Arduino 
UNO R3, Pembukaan Software IDE Arduino untuk Unduh 

Source Code yang telah dibuat ke Arduino UNO R3. 

(1) Unduh Software untuk Komputer Personal dan 

Unduh Aplikasi untuk Smartphone;

(2) Pasang Software untuk Komputer Personal dan 

Aplikasi untuk Smartphone;

(3) Buat  Aplikasi untuk Bluetooth dan Simpan File 

dalam format .apk; dan

(4) Pasang File format apk pada Smartphone.

Apakah sudah Pemasangan?

ya

belum

Pemasangan File dalam format .apk

pada Smartphone

Pengunduhan Source Code ke dalam

Arduino UNO. Apakah

serial monitor pada tool IDE

sudah sesuai?

ya

belum

Apakah sudah Pemasangan?

Performansi Sistem

(1) Koneksi antara Smartphone, Ethernet Shield, dan 

web (www.cloudmqtt.com);

(2) Koneksi antara Smartphone dan Bluetooth; dan

(3) Perintah Pengoperasian dari Layar Smartphone 

Untuk Penggerakan Kunci Pintu

(melalui Solenoid)

belum

ya

IDE: Integrated Development Environment

 
 

Gambar 1 Diagram alir metode penelitian 

 

Perolehan sistem pengendali solenoid 

untuk penggerakan kunci pintu dilakukan 

melalui: i) software Arduino versi 1.6.0 

pemilihan dan pengintegrasian 

mikrokontroler, bluetooth, dan ethernet 

shield; ii) peng-install-an (pemasangan) 

software Arduino versi 1.6.0, peng-comfile-

an dan pengunggahan bahasa heksak ke 

peranti Arduino Uno R3. Perolehan aplikasi 

berbasis Basic4Arduino dilakukan, melalui: i) 

pengunduhan perangkat lunak (software) 

untuk komputer personal (Personal 

Computer, PC) dan pengunduhan aplikasi 

untuk smartphone, ii) pemasangan software 

untuk komputer personal  dan aplikasi untuk 

smartphone; dan iii) pembuatan  aplikasi 

untuk bluetooth dan penyimpanan file dalam 

format .apk, dan iv) pemasangan file format 

apk pada smartphone.  Perolehan 

performansi sistem dilakukan melalui: i) 

pengkoneksian antara smarthphone Asus 

Zenfone 5, ethernet shield, dan web 

(www.cloudmqtt.com), ii) pengkoneksian 

antara bluetooth HC-05 dan smartphone 

Asus Zenfone 5, dan iii) pemberian perintah 

pengoperasian melalui layar smartphone 

Asus Zenfone 5 untuk pembukaan atau 

penutupan terhadap solenoid. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan disajikan sesuai tujuan 

penelitian yang dijelaskan dalam tiga bagian, yaitu 

sistem pengendali solenoid untuk penggerakan kunci 

pintu, aplikasi berbasis Basic4Android programming, 

dan pengukuran kinerja sistem melalui uji validasi 

terhadap peranti bluetooth HC-05 dan ethernet shield 

berbasis teknologi jaringan wireless. 

A. Sistem Pengendali Solenoid Untuk Penggerakan 

Kunci Pintu 

Tahap pembuatan sistem berdasarkan keberadaan 

perangkat keras dilakukan dengan pemilihan 

http://www.cloudmqtt.com/
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komponen yang sesuai dengan kebutuhan fungsi 

sistem. Secara keseluruhan sistem terdiri atas sejumlah 

subsistem.  Diagram blok sistem pengendali solenoid 

untuk penggerakan kunci pintu, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2. 
 

Peranti 

berbasis 

Android

Mikrokontroler

Arduino Uno R3 Relai Solenoid

 
 

Gambar 2 Diagram blok sistem pengendali solenoid untuk 
penggerakan kunci pintu 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa secara 

keseluruhan sistem dibagi menjadi tiga bagian. Peranti 

berbasis Android sebagai masukan (input), 

mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai penerima 

maupun pengirim instruksi ke relai (sebagai aktuator) 

dan diteruskan ke solenoid sebagai keluaran (output). 

Penjelasan masing-masing relasi, yaitu: (i) peranti 

berbasis Android sebagai masukan dari sistem yang 

digunakan. Peranti berbasis Android yang digunakan 

berupa aplikasi yang dipasang pada smartphone 

berbasis Android. Mikrokontroler Arduino UNO R3 

menerima perintah dari peranti berbasis Android, 

selanjutnya data diterima dan mikrokontroler Arduino 

UNO R3 kirim instruksi untuk meng-energized koil 

relai, sehingga kontak utama (main contact) relai 

menghubungkan catu daya ke solenoid. Terdapat dua 

jalur komunikasi antara peranti berbasis Android dan 

mikrokontroler Arduino UNO R3, yaitu melalui 

Internet dan/atau bluetooth. 

A.1. Pemilihan dan pengintegrasian mikrokontroler, 

ethernet shield, dan bluetooth 

Diagram skematis pengintegrasian sistem, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3 Diagram skematis pengintegrasian sistem 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa user yang 

terhubung ke Internet dengan smartphone berbais 

Android 4.4.2. KitKat memberi perintah penguncian 

atau pembukaan kunci pintu. User membuka aplikasi 

yang akan terhubung dengan Internet dan/atau 

Bluetooth, sehingga menjadikan aplikasi tersebut 

tampilan untuk kendali kunci pintu. Unit kontrol 

berfungsi untuk pengolah seluruh instruksi dan 

sebagai pusat kendali untuk seluruh sistem. 

Komponen unit kontrol berupa mikrokontroler 

Arduino UNO R3, Arduino ethernet shield W5100, 

Bluetooth HC-05, dan router mikrotik. Fungsi 

komponen-komponen, yaitu: 

a) Mikrokontroler Arduino UNO R3 bertugas 

sebagai pengeksekusi instruksi yang masuk, 

sehingga berdampak visual, yaitu solenoid 

bergerak membuka dan kembali ke semula dalam 

keadaan mengunci pintu pada pelaksanaan 

simulasi;  

b) Arduino ethernet shield W5100 merupakan 

perangkat keras yang berfungsi sebagai jembatan 

mikrokontroler Arduino UNO R3 dan 

mendapatkan akses jaringan Internet; 

c) Bluetooth HC-05 merupakan perangkat yang 

berfungsi sebagai jembatan mikrokontroler dan 

smartphone Asus Zenfone 5; dan 

d) Router mikrotik berfungsi sebagai jembatan 

antara jaringan Internet dan Arduino Ethernet 

shield, agar mikrokontroler Arduino UNO R3 

dapat mengirim dan menerima instruksi dari user. 

A.2. Pemasangan software Arduino versi 1.6.0 dan 

meng-comfile dan mengunggah bahasa heksak ke 

peranti Arduino Uno R3. 
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Terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pemasangan 

software Arduino versi 1.6.0 dan peng-compile-an dan 

pengunggahan bahasa heksa ke peranti Arduino UNO 

R3. 

a) Tahap pemasangan software Arduino 

Sebelum dilakukan pemasangan software Arduino 

di komputer personal, terlebih dahulu harus disiapkan 

software Arduino terlebih dahulu. Software Arduino 

UNO dapat diunduh langsung pada website resmi pada 

link http://arduino.cc/en/Main/Software. 

(i) Setelah software Arduino selesai diunduh, 

maka file yang diperoleh berbentuk formar 

zip.  Hasil unduhan software Arduino, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Hasil unduhan software Arduino 
 

(ii) Dilakukan ekstrak terhadap file yang telah 

diunduh ke dalam bentuk folder; 

(iii) Dilakukan penyambungkan Arduino ke computer 

personal melalui kabel USB; 

(iv) Peng-klik “Start” > Klik kanan pada Computer > 

Properties > Device Manager, maka ditunjukkan 

Unknown Device. Unknown Device pada Device 

Manager, seperti ditunjukkan pada Gambar 5; 
 

 
Gambar 5 Unknown Device pada Device Manager 

 

(v) Peng-klik-an sisi kanan pada Unknown 

device > Update Driver Software > 

Browse for driver software > Browse > 

Forward to software location for Arduino 

(Program Files/arduino-1.6.0/drivers), 

kemudian klik OK, klik Next dan tunggu 

proses “Installing driver software” 

sampai selesai. Hasil peng-install-an 

driver software Arduino, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6; 
 

 
 

Gambar 6 Hasil peng-install-an driver software Arduino 

 

(vi) Sekarang muncul pesan “Windows has 

succesfully updated for driver software”, 

bahwa Windows telah sukses meng-

update software driver, kemudian klik 

Close. Ditunjukkan pada Device 

Manager tersebut, bahwa Unknown 

Device telah berganti Arduino UNO 

COM 3. COM 3 menyatakan port tempat 

penyambungan Arduino ke komputer 

personal.  Pemasangan software Arduino 

telah selesai, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 7. 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Gambar 7 Pemasangan software Arduino telah selesai 

 
b) Tahapan peng-compile-an dan pengunggahan 

kode heksadesimal ke peranti Arduino UNO R3 

(i) Untuk menjalankan aplikasi Arduino, klik dua kali 

pada aplikasi Arduino UNO (arduino.exe), maka 

aditampilka jendela utama.   Tampilan awal 

software Arduino, sepetti ditunjukkan pada 

Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8 Tampilan awal software Arduino 

 

(ii) Dimasukkan coding program untuk pembuka dan 

pengunci pintu. Coding program software 

Arduino, seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9 Coding program software Arduino 

 

(iii) Setelah coding dimasukan, kemudian di-save, 

kemudian pilih board yang akan digunakan 

pada menu Tools > Board sesuai dengan board 

Arduino yang dipakai. 

(iv) Dipilih port serial yang digunakan oleh board 

Arduino pada menu Tools > Serial Port. 

Biasanya adalah COM3 atau yang lebih tinggi 

(COM1 dan COM2 biasanya sudah direservasi 

untuk serial port hardware). 

Setelah tahapan-tahapan tersebut, dilakukan 

pengunggahan (uploading) program pada software 

dengan meng-klik tombol “Upload” atau gambar 

tanda panah ke arah kanan, ditunggu beberapa saat 

hingga led TX dan RX pada board berkelip-kelip. 

Untuk kondisi dimana upload berhasil, terdapat pesan 

“Done uploading” yang muncul pada status bar. 

B. Aplikasi Berbasis Basic4Android 

Saat pembukaan aplikasi di Basic4Android, pada 

tampilan awal diterima status koneksi terhadap 

mikrokontroler. Setelah perolehan status koneksi, 

maka proses pengendalian dapat dilakukan, yaitu on 

atau off.  Instruksi selanjutnya berupa data string 

pengendalian dikirim kembali ke unit mikrokontroler. 

B.1 Pengunduhan perangkat lunak (software) 

untuk komputer personal dan pengunduhan aplikasi 

untuk smartphone 

Saat pembukaan aplikasi pada smartphone berbais 

Android, pada tampilan awal diterima status koneksi 

terhadap mikrokontroler. Setelah perolehan status 

koneksi, maka proses pengendalian dapat dilakukan., 

yaitu kondisi on atau off. Instruksi selanjutnya berupa 

data string pengendalian dikirim kembali ke unit 

mikrokontroler Arduino UNO R3. 

 

B.2. Pemasangan software untuk komputer personal 

dan pemasangan aplikasi untuk smartphone 

berbasis Android 

Pemasangan software untuk komputer personal 

dan pemasangan aplikasi untuk smartphone berbasis 

Android, seperti ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10 Pemasangan software untuk komputer personal dan pemasangan aplikasi untuk smartphone 

berbasis Android 
 

B.3. Pembuatan  aplikasi untuk bluetooth dan 

penyimpanan file dalam format .apk 

Properti file untuk pembuktian keberadaan file dalam 

format apk, seperti ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11 Properti file untuk pembuktian keberadaan file dalam 
format apk 

 

B.4. Pemasangan file format apk pada smartphone 

Persiapan software Java JDK, Android SDK, dan 

Basic4Arduino. Tampilan hasil unduhan software dari 

Internet, seperti ditunjukkan pada Gambar 12. 
 

 
 

Gambar 12 Tampilan hasil unduhan software dari Internet 

 

Berdasarkan Gambar 12 dilakukan pemasangan Java 

JDK terlebih dahulu, karena untuk pemasangan 

Android SDK dan Basic4Android tidak akan 

beroperasi sebelum Java JDK terpasang pada 

komputer. Langkah selanjutnya dipasang Android 

SDK.  Setelah selesai pemasangan, harus diunduh 

beberapa tools dan platform yang diperlukan melalui 

pembukaan SDK Manager dan checklist pada tools 

dan platform yang dibutuhkan. Pemasangan 

Basic4Android, setelah selesai, dilakukan pembukaan 

Basic4Android dan lakukan konfigurasi dengan urutan 

klik Tools --> Configure Path.  Tampilan configure 

path, seperti ditunjukkan pada Gambar 13.

 

 
 

Gambar 13 Tampilan configure path 

 

Tampilan utama program Basic4Android, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14 Tampilan program Basic4Android 

 
C. Performansi Sistem 

C.1.Koneksi antara smarthphone Asus Zenfone 5, 

ethernet shield, dan web (www.cloudmqtt.com) 

Koneksi antara smarthphone Asus Zenfone 5, 

Arduino ethernet shield W5100, dan web dengan 

aplikasi MQTT Dashboard  yang dipasang pada 

smarthphone Android versi 4.4.2 KitKat. Tampilan 

aplikasi MQTT Dashboard, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 15. 

 

 
 

Gambar 15 Tampilan aplikasi MQTT Dashboard 

 

Berdasarkan Gambar 15 ditunjukkkan, bahwa 

dilakukan pengukuran untuk mengetahui beroperasi 

atau tidak button yang dibuat diaplikasi yang 

terkoneksi ke Internet berupa instruksi yang diberikan 

dari mikrokontroler Arduino Uno R3 untuk 

penggerakan solenoid. 

 Tampilan utama aplikasi dan pengetesan koneksi, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 16. 
 

http://www.cloudmqtt.com/
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Gambar 16 Tampilan utama aplikasi dan pengetesan koneksi 

 

Berdasarkan Gambar 16 ditunjukkan, bahwa dalam 

form serial monitor, mikrokontroler Arduino Uno R3 

terkoneksi dengan web MQTT, sehingga button ON 

atau OFF pada peranti berbasis Android sudah dapat 

digunakan. 

C.2.Koneksi antara bluetooth HC-05 dan 

smarthphone Asus Zenfone 5 

Koneksi bertujuan untuk mengetahui, apakah 

modul bluetooth HC-05 dapat berkomunikasi dengan 

peranti berbasis Android. Peng-install-an aplikasi 

Android yang telah dibuat dengan software Basic 4 

Android untuk berkomunikasi dengan bluetooth.  

Tampilan aplikasi yang sudah ter-install di peranti 

berbasis Android, seperti ditunjukkan pada Gambar 17. 
 

 
 

Gambar 17 Tampilan aplikasi yang sudah ter-install di peranti 
berbasis Android 

Setelah ter-install, dilakukan pembukaan aplikasi pengunci pintu 

yang terpasang di peranti berbasis Android. Masuk layer pertama, 

pencarian device bluetooth HC-05. Setelah itu dimasukkan PIN 
bluetooth default (1234), kalau PIN sudah benar lalu ditampilkan 

layer perintah buka, tutup, dan tombol set waktu otomatis pengunci. 

Tampilan proses aplikasi pendeteksian modul bluetooth HC-05, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 18. 

 

 
 

Gambar 18 Tampilan proses aplikasi pendeteksian modul bluetooth 
HC-05 

 

Berdasarkan Gambar 18 ditunjukkan, bahwa terdapat tombol untuk 
pencarian perangkat Bluetooth, sampai terjadi perangkat bluetooth 

terdeteksi. Setelah bluetooth HC-05 terdeteksi, dilakukan peng-klik-

an, maka muncul permintaan penyandingan perangkat bluetooth. 
Tampilan proses penyandingan modul bluetooth, seperti 

ditunjukkapada Gambar 19. 
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Gambar 19 Tampilan proses penyandingan modul Bluetooth 
 

Berdasarkan Gambar 19 ditunjukkan, bahwa melalui 

pemasukan PIN bluetooth default (1234), kalau PIN 

sudah benar lalu ditampilkan menu utama.  

C.3. Pengoperasian melalui layar smartphone Asus 

Zenfone 5 untuk pembukaan atau penutupan pada 

solenoid. 

Tampilan menu utama pada aplikasi pengunci 

pintu, seperti ditunjukkan pada Gambar 20. 

 

 
 

Gambar 20 Tampilan menu utama pada aplikasi pengunci pintu 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan bahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

1) Perolehan sistem pengendali solenoid untuk 

penggerakan kunci pintu, berupa a) integrasi 

mikrokontroler Arduino UNO R3, bluetooth HC-

05, dan Arduino ethernet shield W5100; b) 

pemasangan software Arduino versi 1.6.0 untuk 

meng-comfile dan uploading bahasa heksak ke 

peranti mikrokontroler Arduino UNO R3. 

2) Perolehan aplikasi berbasis Basic4Android, 

berupa: a) pemasangan aplikasi pada smartphone 

dan pengunduhan aplikasi dari Internet; b) 

pengunduhan software dan pembuatan aplikasi 

pada komputer personal dan smartphone; c) 

pemasangan software pada komputer personal 

dan smartphone; dan d) file dalam format .apk. 

3) Performansi sistem diukur melalui: a) koneksi 

antara smartphone, ethernet shield, dan web 

(www.cloudmqtt.com); b) koneksi antara 

bluetooth dan smartphone; dan c) perintah 

pengoperasian dari layar smartphone untuk 

penggerakan kunci pintu melalui solenoid. 

B. Saran 

Untuk melengkapi kesimpulan, diperlukan 

pengembangan macam dan metode pengukuran 

terhadap kinerja sistem pengendali solenoid untuk 

penggerakan kunci pintu, penambahan terhadap 

sejumlah aktuator untuk penggerak elektris maupun 

mekanis. 
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Abstract - Constructing program based on application 

programs in C ++ for detecting the existence of a violation 

against the traffic light have been done, through: 1) the 

integration of the modules of microcontroller Arduino 

UNO R3, Light Dependent Resistance (LDR), OV0706 

camera, and SD-card; 2) getting the Integrated 

Development Environment (IDE) Arduino version 1.6.11, 

compiling and uploading the C++ language to 

microcontroller Arduino UNO R3; 3) examination and 

verification language C ++ that has been downloaded to 

the Arduino UNO R3; 4) The IDE Arduino software 

downloads and libraries; 5) installation of software on the 

personal computer (PC); 6) conversion algorithms into C 

++ syntax; 7) uploading the C ++ language that has been 

made in the IDE Arduino software into the microcontroller 

Arduino UNO R3; 8) connecting inter modules between 

Arduino UNO R3, LDR, OV0706 camera, and SD-card, 

and 9) Capturing the image and then into stored on the 

SD-card, periodically downloaded and stored in a storage 

on personal computers. 

 

Keywords: C ++ language, Arduino UNO R3, a traffic 

lightt. 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman[1-8] 

untuk dukungan terhadap perprograman berorientasi 

objek (Object Oriented Programming, OOP)[8,9,7] 

yang bersifat case sensitive, sehingga terdapat 

perbedaan antara huruf besar dan kecil[8].  Perlu 

kehati-hatian dalam penulisan setiap instruksi, yaitu: a) 

setiap instruksi harus ditulis dalam huruf kecil[8] dan 

b) terdapat perbedaan dalam penulisan variabel 

dengan huruf kecil dan besar[8], dan konsep kompilasi 

dan eksekusi program dalam bahasa C++ dibutuhkan 

sejumlah tahapan[8].  Sejumlah tahapan pada 

pertulisan dengan bahasa C++, yaitu keberadaan: 

source code, preprocessor, compiler, assembler, link 

editor, dan berakhir dengan file berformat exe[8].  

Model data berorientasi objek dikatakan memiliki 

sejumlah keunggulan, yaitu dapat memberi 

fleksibilitas berlebih, kemudahan pengubahan 

program, dan dapat digunakan luas dalam teknik 

perangkat lunak dalam skala besar[9]. 

Perkembangan peranti mikroelektronika berbasis 

sistem komputer semakin pesat dan telah berperan 

penting dalam berbagai lini kehidupan manusi saat ini. 

Salah satu peran penting tersebut, adalah implementasi 

sejumlah peranti mikroelektronika terintegrasi dan 

terprogram pada proses pendeteksian dalam lalu-lintas 

berkendaraaan[10-14].  Integrasi keberadaan 

pelanggaran terhadap: i) marka jalan dan rambu-

rambu lalu[10-14], ii) pengaturan lampu lalu-lintas 

(traffic light), dan  dalam  berkendara, dimana setiap 

pelanggaran dapat dideteksi[10-14].  Sejumlah peranti 

mikroelektronika diintegrasikan menjadi sebuah 

sistem pendeteksi keberadaan pelanggaran terhadap 

traffic light, yaitu mikrokontroler Arduino UNO 

R3[15,16], kamera pengawas[17], modul sensor Light 

Dependent Resistor (LDR), dan modul media 

penyimpan (storage disk). Komunikasi antara sistem 

komputer[18] dan peralatan lainnya dengan bantuan 

bahasa C++[8,9]. 

Berdasarkan uraian tersebut sebagai latar 

belakang, maka dipabrikasi sebuah sistem 

pendeteksian keberadaan pelanggaran 

terhadap traffic light berbasis pemrograman 

bahasa C++[8,9], melalui tujuan penelitian, 

yaitu: a) memperoleh sistem terintegrasi 

berbasis mikrokontroler Arduino UNO R3 

untuk pendeteksian, b) memperoleh program 

aplikasi berbasis bahasa C++, dan c) 

memperoleh kinerja sistem terintegrasi untuk 

pendeteksian melalui uji validasi. 

II. KAJIAN LITERATUR 

Perancangan prototipe traffic light berbasis 

mikrokontroler AT89S52 berupa evaluasi  

hasil kinerja sistem[9] ditunjukkan, bahwa (i) 

mailto:sofimaulanaaa@gmail.com
mailto:hendri@ft.uika-bogor.ac.id
mailto:andiekokp@gmail.com
mailto:arief.goeritno@ft.uika-bogor.ac.id
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknik_piranti_lunak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknik_piranti_lunak&action=edit&redlink=1


The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
126 

penggunaan sensor infra merah belum dapat 

mendeteksi jarak dalam jangkauan cukup 

jauh, kelemahan sensor infra merah ialah 

mudah terganggu infra merah alam yang 

dipancarkan oleh matahari, (iii) penggunaan 

sebuah mikrokontroler untuk koordinasi 

seluruh traffic light sangat sulit, sehingga 

pengaturan dilakukan secara bergantian, (iv) 

mikrokontroler yang digunakan masih tipe 

lama, yaitu mikrokontroller AT89S52 dan 

berbasis bahasa BasCom[19].  Alat yang 

dirancang mampu mendeteksi pengendara 

yang melanggar lampu lalu-lintas tehadap 

marka jalan, yaitu ketika terdeteksi 

keberadaan pelanggar, maka kamera 

langsung mengambil gambar. Pengambilan 

gambar dari satu arah saja dan port yang 

digunakan masih port DB 25[18], belum 

dengan USB 2.0[11]. Suatu analisis dan 

perancangan sistem ketertiban marka jalan 

pada lampu merah dengan sensor ultrasonik 

berbasis Arduino telah dibuat sebagai suatu 

sistem untuk ketertiban kepatuhan terhadap 

marka jalan pada lampu merah dengan hasil 

akhir berupa bukti gambar pelanggaran[14]. 

Seperangkat pengatur timer lampu lalu-

lintas berdasarkan antrian kendaraan pada 

miniatur perempatan jalan raya. Kesimpulan 

akhir berupa: (i) pengaturan timer pada 

lampu lalu lintas berdasarkan antrian 

kendaraan dengan pemanfaatan LASER dan 

modul LDR berbantuan mikrokontroller 

ATmega8535, (ii) penggunaan 4 buah sensor 

LDR pada pada miniatur perempatan jalan 

raya, bahwa perangkat mampu mendeteksi 

perbedaan  panjang  antrian  pada  

perempatan  jalan raya lajur searah, (iii) pada 

miniatur perempatan  jalan ini diperoleh, 

bahwa antrian dikatakan padat saat jumlah 

mobil/kendaraan  yang  berjejer kebelakang 

sebanyak 3 baris yang dideteksi oleh sensor 

LDR berdasarkan pemotongan terhadap 

cahaya dari LASER, dan (iv) cahaya luar 

dapat  mengganggu kinerja  sensor,  sehingga  

dibutuhkan  pelindung  yang dipasangkan  

pada  sensor LDR, agar  kinerja  yang 

dihasilkan menjadi baik dan maksimal[12]. 

Sistem terintegrasi berisi sejumlah 

mikroelektronika dalam bentuk prototipe 

pendeteksi terhadap pelanggaran terhadap 

lampu lalu-lintas dengan kamera sebagai 

pendukung sistem yang berbasis bahasa 

Visual Basic versi 6 dan mikrokontroler 

ATmega16 yang dipadukan dengan sensor 

dan RS-232[13].   Perangkat   lunak   untuk   

mendukung   kinerja   alat   ini   dibuat   

menggunakan pemrograman bahasa C yang 

di-compile dengan CV-AVR, kemudian 

diunggah ke mikrokontroler ATmega16. 

Visual Basic 6 berperan guna 

mengkomunikasikan antara mikrokontroler 

ATmega16 dan perangkat  komputer, juga 

dirancang sebagai tampilan yang sangat 

memudahkan[13] pengguna (user friendly). 

Alat  ini  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  

nyata.  Parameter  yang  digunakan untuk   

pendeteksian   pelanggaran   terhadap lampu   

lalu   lintas,   adalah   ketika   pengendara 

kendaraan bermotor tetap melaju pada 

kondisi lampu lalu lintas berwarna merah. 

Hasil dari  pendeteksian  pelanggaran  ini  

berupa  gambar  berformat  (*.bmp)  yang  

telah disertakan  waktu  kejadian pelanggaran  

seperti  tanggal,  bulan,  tahun,  jam, menit, 

detik secara realtime[13]. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahapan-

tahapan pelaksanaan penelitian, agar setiap 

tujuan penelitian diperoleh. Diagram alir 

metode penelitian, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1.
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mulai

Program Aplikasi

Berbasis Bahasa C++

untuk Sistem Pendeteksi 

Keberadaan Pelanggaran

Terhadap Traffic Light

Pengintegrasian Semua Subsistem: *Mikrokontroler 

Arduino UNO R3, modul Kamera OV0706, modul LDR, 

dan modul SD-card

Apakah Sistem Minimalis, 

sudah terintegrasi?

belum

ya

Pasang Software IDE Arduino (versi 

1.6.11), Mikrokontroler dan Komputer 

Personal terhubung dengan kabel USB

IDE: Integrated Development Environment

USB: Universal Serial Bus

Proses Pemasangan IDE Arduino

versi1.6.11 dan Comfilling-Uploading Bahasa C++

ke Arduino UNO R3, telah berhasil?

ya

belum

Integrasi Semua Modul dengan Mikrokontroler Arduino 
UNO R3, Pembukaan Software IDE Arduino untuk Unduh 

Source Code yang telah dibuat ke Arduino UNO R3. 

Pengunduhan source code ke dalam Arduino UNO.

Apakah serial monitor pada tool IDE, sudah sesuai?

ya

belum

Penginstalan software di komputer 

personal, berupa pengoperasian file 

berisi installer dan pemilihan 

penginstalan pada folder dipilih.

Ambil Gambar oleh Kamera

dan Simpan Gambar

pada  modul SD-card,

sudahkah terdapat Source Code?

belum

Penghubungan Modul Kamera, agar Dapat 

Berkomunikasi dengan Arduino UNO R3. 

Dimasukkan library yang sudah diunduh dari 

www.arduino.cc berupa #include <SD.h>. 

ya

Pembuatan Source Code, agar Modul Kamera 

Menerima Perintah dari Arduino UNO R3 

Untuk Penyimpanan Gambar yang Telah 

Diambil.

Apakah Pemilihan Folder

Untuk Penginstalan,

sudah dipilih?

ya

belum

Pemasangan pin dari Modul Kamera 

digunakan Breadboard

Sistem Terintegrasi Meng-capture Gambar 

yang diambil Kamera dan disimpan

pada SD-card

Capture Gambar

sebesar 48,2 kbyte

dengan format JPEG,

sebagai

Bukti Pelanggaran?

selesai

ya

belum

Program Berbasis

Bahasa C++

Untuk Aplikasi 

(1) Unduh Software IDE Arduino versi 

1.6.11 dari www.arduino.cc;

(2) Masuk ke www.elecfreak.com untuk 

perolehan unduhan library kamera 

OV0706; dan

(3) Ubah algoritma ke dalam sintaks C++

Koneksi Antara Modul: (1) Mikrokontoler UNO R3 dan LDR,

(2) Mikrokontoler Arduino UNO R3 dan Kamera OV0706, dan

(3) Mirokontroler Arduino UNO R3 dan SD-card.

Kinerja Sistem

(1) Unggah bahasa C++ (sudah dibuat) didalam 

software IDE Arduino kedalam mikrokontroler 

Arduino UNO R3;

(2) Koneksi antara Arduino dan modul LDR, modul 

kamera OV0706[17], dan modul SD-card; dan

(3) penyimpanan gambar ter-capture pada SD-card 

Apakah terdapat

Keterbatasan pin

pada Arduino UNO R3

untuk Modul Kamera?
tidak

ya

Modul Kamera

Ambil Gambar

Sistem Terintegrasi Berbasis 

Mikrokontroler Arduino 

UNO R3 sebagai Pendeteksi 

Keberadaan Pelanggaran 

terhadap Traffic Light

(1) Integrasi semua Subsistem;

(2) Pasang software IDE Arduino versi 1.6.11, comfile 

dan unggah bahasa C++ ke mikrokontroler 

Arduino UNO R3 dengan software IDE Arduino 

versi 1.6.11, dan

(3) Uji bahasa C++ yang telah diunduh ke dalam 

Arduino UNO R3

Apakah sudah berupa #include 

<SD.h>?

ya

belum

Gambar 1 Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa 

metode penelitian digunakan untuk perolehan 

setiap tujuan penelitian. Berkenaan dengan 

tujuan penelitian kesatu, yaitu perolehan 

sistem terintegrasi pendeteksi berbasis 

mikrokontroler Arduino UNO R3 keberadaan 

pelanggaran terhadap traffic light yang 

dilakukan melalui: i) pemilihan dan 

pengintegrasian mikrokontroler Arduino, 

modul LDR, seperangkat kamera OV0706, 

dan modul SD-card; ii) pemasangan software 

IDE Arduino versi 1.6.11, meng-comfile dan 

mengunggah bahasa C++ ke mikrokontroler 

Arduino UNO R3 dengan perangkat lunak 

IDE Arduino versi 1.6.11, dan iii) pengujian 

bahasa C++ yang telah diunduh ke dalam 

Arduino UNO R3[16].  Berkenaan dengan 

tujuan penelitian kedua, yaitu perolehan 

aplikasi berbasis program C++ yang 

dilakukan melalui: i) pengunduhan perangkat 

lunak (software) IDE Arduino dan library-

nya, ii) peng-install-an perangkat lunak di 

komputer personal, iii) pengubahan algoritma 

ke dalam sintaks C++. Berkenaan dengan 

tujuan penelitian ketiga, yaitu perolehan 

kinerja sistem yang dilakukan melalui: i) 

pengunggahan bahasa C++ yang sudah 

dibuat didalam perangkat lunak IDE Arduino 

kedalam mikrokontroler Arduino UNO R3, ii) 

pengkoneksian antara Arduino dan modul 

LDR, modul kamera OV0706[17], dan modul 

SD-card, dan  iii) penyimpanan gambar ter-

capture pada SD-card kemudian diunggah ke 

dalam storage disk pada komputer personal. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan diuraikan sesuai tujuan dan 

metode penelitian. Bahasa pemrograman berbasis 
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bahasa C++ difungsikan sebagai eksekutor terhadap 

setiap masukan dan keluaran yang digunakan. 

A. Sistem Terintegrasi Berbasis mikrokontroler 

Arduino UNO R3 Untuk Pendeteksian 

Tahap pembuatan sistem berdasarkan keberadaan 

perangkat keras dilakukan dengan pemilihan 

komponen yang disesuaikan dengan fungsi sistem. 

Secara keseluruhan sistem terdiri atas sejumlah 

subsistem.  Diagram blok sistem pendeteksi untuk 

perolehan gambar pelanggaran terhadap traffict light, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

Modul

LDR
(Light 

Dependent 

Resistance)

Mikrokontroler

Arduino UNO R3

Modul

Kamera

OV0706

Modul

SD-card

Komputer Personal

(PC)

sumber 

LASER

LASER

menyala,

jika lampu

merah menyala

pengunduhan

penyimpanan

 

 

Gambar 2 Diagram blok sistem pendeteksi untuk perolehan gambar 
pelanggaran terhadap traffict light 

 

 

A.1 Integrasi modul mikrokontroler Arduino UNO R3, 

LDR, kamera OV0706, dan SD-card 

Tahapan ini digunakan untuk rancangan 

sebelum dilakukan suatu implementasi 

pembuatan sistem pendeteksi. Sistem 

dibangun untuk pendeteksi keberadaan 

pelanggaran marka jalan di tempat 

keberadaan traffic light. Kebutuhan 

minimum terhadap sistem, adalah untuk 

pengambilan dan penyimpanan gambar yang 

direpresentasikan oleh SD-card.  Diagram 

skematis sistem pendeteksian keberadaan 

pelanggaran terhadap traffic light, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Kabel USB

Traffic Light

Sumber
LASER

Modul
Kamera OV0706

Komputer
Personal

Arduino UNO R3

Modul SD-card

Modul LDR

 

 
Gambar 3 Diagram skematis sistem pendeteksian keberadaan pelanggaran terhadap traffic light 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa alur 

operasi sistem terintegrasi untuk pendeteksian 

keberadaan pelanggaran traffic light dengan sumber 

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) dan empat bagian utama, yaitu: (i) modul 

mikrokontroler Arduino UNO R3, (ii) modul LDR, (iii) 

modul kamera, dan (iv) modul SD-card. Modul-modul 

tersebut merupakan penentuan dari hasil analisis 

berbagai pilihan. Saat LDR tidak terkena cahaya, 

karena cahaya dari LASER tertutup oleh kendaaraan, 

maka LDR mengirim pulsa 1 (input) kepada 

mikrokontroler, setelah itu mikrokontroler memberi 

perintah kepada kamera untuk pengambilan gambar. 

Setelah gambar di ambil, kamera mengirim kembali 

ke mikrokontroler. Proses selanjutnya, mikrokontroler 

mengeksekusi perintah dari kamera, selanjutkan 

memberi perintah kepada SD-Card untuk 

penyimpanan gambar. 

 

 

A.2  Installing untuk software IDE Arduino versi 

1.6.11 dan comfilling dan uploading bahasa C++ 

ke Arduino UNO R3 

Software IDE Arduino versi 1.6.11 dimasukkan ke 

mikrokontoler Arduino UNO R3 dari komputer 
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personal melalui kabel USB. Dipilih upload pada tools 

Arduio UNO R3 sampai tulisan succesfully muncul. 

Proses installing IDE Arduino versi 1.6.11 dan 

comfilling dan uploading bahasa C++ ke Arduino 

UNO R3 telah berhasil 

A.3 Uji verifikasi bahasa C++ yang telah diunduh ke 

dalam Arduino UNO R3 

Setelah koneksi antara modul Arduino UNO R3 

dan LDR, kamera OV0706, dan SD-card, dilakukan 

langkah uji verifikasi. Pemasangan semua modul, agar 

terhubung modul ke mikrokontroler Arduino UNO R3, 

kemudian pembukaan aplikasi IDE Arduino UNO R3 

untuk pengunduhan (downloading) source code yang 

telah dibuat ke dalam Arduino UNO R3.  Proses 

selanjutnya, setelah pengunduhan source code ke 

dalam Arduino UNO, adalah uji terhadap serial 

monitor pada pada tool IDE. Kondisi keberadaan 

keberhasilan penanaman source code pada Arduino 

UNO R3, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Kondisi keberadaan keberhasilan penanaman source code pada Arduino UNO R3 
 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa source 

code yang telah ditanam di dalam Arduino UNO telah 

beroperasi. 

B. Aplikasi Berbasis Bahasa Pemrrograman C++ 

B.1  Unduhan software IDE Arduino versi 1.6.11 dan 

library 

Dua langkah dalam pengunduhan software IDE 

ARduino versi 1.6.11, adalah i) pengunduhan 

perangkat lunak IDE Arduino versi 1.6.0 dari 

www.arduino.cc dan ii) masuk ke dalam 

www.elecfreak.com untuk perolehan unduhan library 

bagi kamera OV0706. 

1) Pengunduhan software IDE Arduino versi 1.6.0 

dari www.arduino.cc, dipilih file unduh windows 

installer, maka file yang diperoleh dalam bentuk 

.exe.  Tampilan langkah pengunduhan dari 

www.arduino.cc, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 5. 

 

 
 

http://www.arduino.cc/
http://www.elecfreak.com/
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
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Gambar 5 Tampilan langkah pengunduhan dari 

www.arduino.cc 
 

Tampilan hasil unduhan dari www.arduino.cc berupa 

file dalam bentuk .exe, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6. 

 
 

Gambar 6 Tampilan hasil unduhan dari www.arduino.cc berupa file dalam bentuk .exe 

 

2) Pemasukan ke dalam www.elecfreak.com  untuk 

mendapatkan unduhan library kamera OV0706 

Langkah permintaan terhadap driver untuk kamera 

OV0706 melalui www.elecfreak.com.  Tampilan 

keberhasilan perolehan driver untuk modul kamera 

OV0706 dengan penyimpanan file dalam bentuk .zip, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7 Tampilan keberhasilan perolehan driver untuk modul kamera OV0706 dengan penyimpanan file dalam bentuk .zip 

 
B.2 Peng-install-an perangkat lunak di komputer 

personal 

Tahapan untuk penginstalan software di komputer 

personal, berupa pengoperasian file installer dan 

pemilihan penginstalan pada folder. 

1) File yang berisi installer dioperasikan, maka 

muncul jendela “license agreement”, selanjutnya 

dipilih “ I Agree”. Tampilan untuk pemilihan “I 

Agree”, seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
http://www.elecfreak.com/
http://www.elecfreak.com/
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Gambar 8 Tampilan untuk pemilihan “I Agree” 

2) Pemilihan folder tempat penyimpanan pada 

C\Program file\Arduino\ , kemudian dipilih install 

dan ditunggu sampai complete.  Tampilan 

pemilihan folder tempat penyimpanan sampai 

kondisi lengkap, seperti ditunjukkan pada Gambar 

9. 
 

 

 
 

Gambar 9 Tampilan pemilihan folder tempat penyimpanan sampai 

kondisi lengkap 

B.3 Pengubahan algoritma ke dalam sintaks C++ 

Terdapat tiga kondisi pada pengubahan algoritma 

ke dalam sintaks C++, yaitu i) saat modul LDR tidak 

menerima cahaya, ii) saat kamera memperoleh sinyal 

1 dari modul LDR, dan iii) saat pengambilan gambar 

sudah dilakukan kamera. 

1) Saat modul LDR tidak menerima cahaya, maka 

modul LDR kirim sinyal masukan (input) 1 

kepada Arduino UNO R3 untuk pemberian 

perintah, agar pengambilan gambar, sedangkan 

apabila keberadaan cahaya diperoleh modul, 

maka modul LDR kirim sinyal 0 atau sistem gagal 

dalam pengambilan gambar. Sintaks sintak C++, 

yaitu: 
void loop() { 

  int sensorVal=digitalRead(7); 

if(sensorVal==HIGH){ 

    delay(10); 

  if (! cam.takePicture())  

    Serial.println("Gagal mengambil gambar!"); 

  else  

    Serial.println("Mengambil gambar!"); 

2) Saat kamera memperoleh sinyal 1 dari modul 

LDR, maka secara otomatis Arduino UNO R3 

memberi perintah kepada modul kamera OV0706 

untuk pengambilan gambar, namun library ini 

sebelumnya telah di download dari 

www.adafruit.com.   Source code program library 

untuk pengaktifan perintah pada modul kamera, 

yaitu: 
void setup() { 

#if !defined(SOFTWARE_SPI) 

#if defined(__AVR_ATmega1280__) || 

defined(__AVR_ATmega2560__) 

  if(chipSelect != 53) pinMode(53, OUTPUT); 

// SS on Mega 

#else 

  if(chipSelect != 10) pinMode(10, OUTPUT); 

// SS on Uno, etc. 

#endif 

#endif 

  pinMode(7,INPUT_PULLUP); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Capture Image menggunakan 

sensor laser pada lampu merah"); 

   

  // see if the card is present and can be 

initialized: 

  if (!SD.begin(4)) { 

    Serial.println("Terjadi kesalahan pada 

kartu penyimpanan, atau tidak tersedia"); 

    // don't do anything more: 

    return; 

  }   

  // Try to locate the camera 

  if (cam.begin()) { 

    Serial.println("Perangkat kamera 

terdeteksi:"); 

  } else { 

    Serial.println("Perangkat kamera tidak 

ditemukan!"); 

    return; 

  } 

  // Print out the camera version information 

(optional) 

  char *reply = cam.getVersion(); 

  if (reply == 0) { 

    Serial.print("Gagal mendapatkan versi 

dari kamera"); 

  } else { 

    Serial.println("-----------------"); 

    Serial.print(reply); 

    Serial.println("-----------------"); 

  } 

  cam.setImageSize(VC0706_640x480);        // 

biggest 

  uint8_t imgsize = cam.getImageSize(); 

  Serial.print("Ukuran gambar: "); 

  if (imgsize == VC0706_640x480) 

Serial.println("640x480"); 

  if (imgsize == VC0706_320x240) 

Serial.println("320x240"); 

  if (imgsize == VC0706_160x120) 

Serial.println("160x120"); 

http://www.adafruit.com/
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  Serial.println("Bersedia untuk mengambil 

gambar..."); 

  delay(3000); 

} 

3) Saat pengambilan gambar sudah dilakukan 

kamera, maka selanjutnya hasil gambar tersimpan 

dalam modul SD-card. Langkah selanjutnya, 

adalah penghubungan modul kamera, agar dapat 

berkomunikasi dengan Arduino UNO R3. 

Dimasukkan library yang sudah diunduh dari 

www.arduino.cc berupa #include <SD.h>. Proses 

selanjutnya adalah pembuatan source code, agar 

modul kamera dapat menerima perintah dari 

Arduino UNO R3 untuk penyimpanan gambar. 

Source code untuk simpan gambar, yaitu: 
// Create an image with the name IMAGExx.JPG 

  char filename[13]; 

  strcpy(filename, "IMAGE00.JPG"); 

  for (int i = 0; i < 100; i++) { 

    filename[5] = '0' + i/10; 

    filename[6] = '0' + i%10; 

    // create if does not exist, do not open 

existing, write, sync after write 

    if (! SD.exists(filename)) { 

      break; 

    } 

  } 

   

  // Open the file for writing 

  File imgFile = SD.open(filename, 

FILE_WRITE); 

 

  // Get the size of the image (frame) taken   

  uint16_t jpglen = cam.frameLength(); 

  Serial.print("Menyimpan... "); 

  Serial.print(jpglen, DEC); 

  Serial.print(" byte image."); 

 

  int32_t time = millis(); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  // Read all the data up to # bytes! 

  byte wCount = 0; // For counting # of 

writes 

  while (jpglen > 0) { 

    // read 32 bytes at a time; 

    uint8_t *buffer; 

    uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen); // 

change 32 to 64 for a speedup but may not 

work with all setups! 

    buffer = cam.readPicture(bytesToRead); 

    imgFile.write(buffer, bytesToRead); 

    if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a 

little feedback so it doesn't appear locked 

up 

      Serial.print('.'); 

      wCount = 0; 

    } 

    //Serial.print("Read ");  

Serial.print(bytesToRead, DEC); 

Serial.println(" bytes"); 

    jpglen -= bytesToRead; 

  } 

  imgFile.close(); 

 

  time = millis() - time; 

  Serial.println("Selesai!"); 

  Serial.print(time); Serial.println(" ms 

berlalu"); 

  cam.resumeVideo(); 

    } 

  } 

} 

C. Kinerja sistem 

Sejumlah hasil berdasarkan pengukuran kinerja sistem 

berbasis bahasa C++ untuk pendeteksian keberadaan 

pelanggaran terhafap traffic light, meliputi: uploading 

bahasa C++ yang telah dibuat ke dalam 

mikrokontroler Arduino UNO R3, kondisi 

pengkoneksian antara Arduino dan modul LDR, modul 

kamera OV0706, dan modul SD-card, dan 

penyimpanan gambar ter-capture pada SD-card 

kemudian diunggah kedalam storage PC 

 

C.1  Uploading bahasa C++ yang sudah dibuat 

didalam perangkat lunak IDE Arduino ke dalam 

mikrokontroler Arduino UNO R3 

Source code berbasis bahasa C++, yaitu:  
// This is a basic snapshot sketch using the 

VC0706 library. 

// On start, the Arduino will find the camera 

and SD card and 

// then snap a photo, saving it to the SD 

card. 

// Public domain. 

 

// If using an Arduino Mega (1280, 2560 or 

ADK) in conjunction 

// with an SD card shield designed for 

conventional Arduinos 

// (Uno, etc.), it's necessary to edit the 

library file: 

//   libraries/SD/utility/Sd2Card.h 

// Look for this line: 

//   #define MEGA_SOFT_SPI 0 

// change to: 

//   #define MEGA_SOFT_SPI 1 

// This is NOT required if using an SD card 

breakout interfaced 

// directly to the SPI bus of the Mega (pins 

50-53), or if using 

// a non-Mega, Uno-style board. 

// This script has been modified by siamang77 

 

#include <Adafruit_VC0706.h> 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

// comment out this line if using Arduino V23 

or earlier 

#include <SoftwareSerial.h>          

 

// uncomment this line if using Arduino V23 

or earlier 

// #include <NewSoftSerial.h>        

 

// SD card chip select line varies among 

boards/shields: 

// Adafruit SD shields and modules: pin 10 

// Arduino Ethernet shield: pin 4 

// Sparkfun SD shield: pin 8 

// Arduino Mega w/hardware SPI: pin 53 

// Teensy 2.0: pin 0 

// Teensy++ 2.0: pin 20 

#define chipSelect 10 

 

// Pins for camera connection are 

configurable. 

// With the Arduino Uno, etc., most pins can 

be used, except for 

// those already in use for the SD card (10 

through 13 plus 

// chipSelect, if other than pin 10). 

// With the Arduino Mega, the choices are a 

bit more involved: 

// 1) You can still use SoftwareSerial and 

connect the camera to 

http://www.arduino.cc/
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//    a variety of pins...BUT the selection 

is limited.  The TX 

//    pin from the camera (RX on the Arduino, 

and the first 

//    argument to SoftwareSerial()) MUST be 

one of: 62, 63, 64, 

//    65, 66, 67, 68, or 69.  If 

MEGA_SOFT_SPI is set (and using 

//    a conventional Arduino SD shield), pins 

50, 51, 52 and 53 

//    are also available.  The RX pin from 

the camera (TX on 

//    Arduino, second argument to 

SoftwareSerial()) can be any 

//    pin, again excepting those used by the 

SD card. 

// 2) You can use any of the additional three 

hardware UARTs on 

//    the Mega board (labeled as RX1/TX1, 

RX2/TX2, RX3,TX3), 

//    but must specifically use the two pins 

defined by that 

//    UART; they are not configurable.  In 

this case, pass the 

//    desired Serial object (rather than a 

SoftwareSerial 

//    object) to the VC0706 constructor. 

 

// Using SoftwareSerial (Arduino 1.0+) or 

NewSoftSerial (Arduino 0023 & prior): 

#if ARDUINO >= 100 

// On Uno: camera TX connected to pin 2, 

camera RX to pin 3: 

SoftwareSerial cameraconnection = 

SoftwareSerial(2, 3); 

// On Mega: camera TX connected to pin 69 

(A15), camera RX to pin 3: 

//SoftwareSerial cameraconnection = 

SoftwareSerial(69, 3); 

#else 

NewSoftSerial cameraconnection = 

NewSoftSerial(2, 3); 

#endif 

 

Adafruit_VC0706 cam = 

Adafruit_VC0706(&cameraconnection); 

 

// Using hardware serial on Mega: camera TX 

conn. to RX1, 

// camera RX to TX1, no SoftwareSerial object 

is required: 

//Adafruit_VC0706 cam = 

Adafruit_VC0706(&Serial1); 

 

void setup() { 

 

  // When using hardware SPI, the SS pin MUST 

be set to an 

  // output (even if not connected or used).  

If left as a 

  // floating input w/SPI on, this can cause 

lockuppage. 

#if !defined(SOFTWARE_SPI) 

#if defined(__AVR_ATmega1280__) || 

defined(__AVR_ATmega2560__) 

  if(chipSelect != 53) pinMode(53, OUTPUT); 

// SS on Mega 

#else 

  if(chipSelect != 10) pinMode(10, OUTPUT); 

// SS on Uno, etc. 

#endif 

#endif 

  pinMode(7,INPUT_PULLUP); 

 // pinMode(8,INPUT_PULLUP); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Capture Image menggunakan 

sensor laser pada lampu merah"); 

   

  // see if the card is present and can be 

initialized: 

  if (!SD.begin(4)) { 

    Serial.println("Terjadi kesalahan pada 

kartu penyimpanan, atau tidak tersedia"); 

    // don't do anything more: 

    return; 

  }   

   

  // Try to locate the camera 

  if (cam.begin()) { 

    Serial.println("Perangkat kamera 

terdeteksi:"); 

  } else { 

    Serial.println("Perangkat kamera tidak 

ditemukan!"); 

    return; 

  } 

  // Print out the camera version information 

(optional) 

  char *reply = cam.getVersion(); 

  if (reply == 0) { 

    Serial.print("Gagal mendapatkan versi 

dari kamera"); 

  } else { 

    Serial.println("-----------------"); 

    Serial.print(reply); 

    Serial.println("-----------------"); 

  } 

 

  // Set the picture size - you can choose 

one of 640x480, 320x240 or 160x120  

  // Remember that bigger pictures take 

longer to transmit! 

   

  cam.setImageSize(VC0706_640x480);        // 

biggest 

  //cam.setImageSize(VC0706_320x240);        

// medium 

  //cam.setImageSize(VC0706_160x120);          

// small 

 

  // You can read the size back from the 

camera (optional, but maybe useful?) 

  uint8_t imgsize = cam.getImageSize(); 

  Serial.print("Ukuran gambar: "); 

  if (imgsize == VC0706_640x480) 

Serial.println("640x480"); 

  if (imgsize == VC0706_320x240) 

Serial.println("320x240"); 

  if (imgsize == VC0706_160x120) 

Serial.println("160x120"); 

 

  Serial.println("Bersedia untuk mengambil 

gambar..."); 

  delay(3000); 

} 

 

void loop() { 

  int sensorVal=digitalRead(7); 

 // int sensorVal1=digitalRead(7); 

//  int sensorVal2=digitalRead(8); 

 // Serial.println(sensorVal); 

 if(sensorVal==HIGH){ 

//  if(sensorVal1==HIGH && sensorVal2==HIGH) 

{ 

    delay(10); 

 //   if(sensorVal1==HIGH && 

sensorVal2==HIGH){ 

  if (! cam.takePicture())  

    Serial.println("Gagal mengambil gambar!"); 

  else  

    Serial.println("Mengambil gambar!"); 

   

  // Create an image with the name 

IMAGExx.JPG 
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  char filename[13]; 

  strcpy(filename, "IMAGE00.JPG"); 

  for (int i = 0; i < 100; i++) { 

    filename[5] = '0' + i/10; 

    filename[6] = '0' + i%10; 

    // create if does not exist, do not open 

existing, write, sync after write 

    if (! SD.exists(filename)) { 

      break; 

    } 

  } 

   

  // Open the file for writing 

  File imgFile = SD.open(filename, 

FILE_WRITE); 

 

  // Get the size of the image (frame) taken   

  uint16_t jpglen = cam.frameLength(); 

  Serial.print("Menyimpan... "); 

  Serial.print(jpglen, DEC); 

  Serial.print(" byte image."); 

 

  int32_t time = millis(); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  // Read all the data up to # bytes! 

  byte wCount = 0; // For counting # of 

writes 

  while (jpglen > 0) { 

    // read 32 bytes at a time; 

    uint8_t *buffer; 

    uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen); // 

change 32 to 64 for a speedup but may not 

work with all setups! 

    buffer = cam.readPicture(bytesToRead); 

    imgFile.write(buffer, bytesToRead); 

    if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a 

little feedback so it doesn't appear 

locked up 

      Serial.print('.'); 

      wCount = 0; 

    } 

    //Serial.print("Read ");  

Serial.print(bytesToRead, DEC); 

Serial.println(" bytes"); 

    jpglen -= bytesToRead; 

  } 

  imgFile.close(); 

 

  time = millis() - time; 

  Serial.println("Selesai!"); 

  Serial.print(time); Serial.println(" ms 

berlalu"); 

  cam.resumeVideo(); 

    } 

  } 

} 

 

C.2   Koneksi antara Arduino dan modul LDR, modul 

kamera OV0706, dan modul SD-card 

Kondisi pengkoneksian antar subsistem (modul), 

seperti ditunjukkan pada Gambar 10. 
 

 
 

Gambar 10 Kondisi pengkoneksian antar subsistem (modul) 

 

Berdasarkan Gambar 10 ditunjukkan, bahwa kondisi 

pengkoneksian antar subsistem, yaitu: antara modul 

mikrokontroler dan LDR, antara modul mikrokontroler 

dan kamera, dan antara modul, dan antara modul 

mikrokontroler dan SD-card. 

1) Koneksi antara mikrokontroler Arduino UNO R3 

dan LDR, yaitu: 

a) pin GND pada modul LDR terhubung ke pin 

GND pada Arduino UNO R3, 

b) pin VCC pada Module LDR terhubung ke pin 

VCC pada Arduino UNO R3, dan 

c) pin DO pada modul Arduino UNO R3 

terhubung ke pin 7 Arduino UNO R3. 

2) Koneksi antara modul mikrokontoler Arduino 

UNO R3 dan kamera OV0706 

Pengoneksian antara mikrokontroler dan kamera 

OV0706 bertujuan, agar modul kamera dapat 

mengambil gambar. Keterbatasan jumlah pin pada 

Arduino UNO R3, maka untuk pemasangan pin dari 

modul kamera digunakan breadboard yang 

sebelumnya telah dipasang kabel penghubung (jumper) 

antara pin GND dan pin VCC (5 volt) pada Arduino 

UNO R3, bahwa: 

a) pin VCC pada modul kamera terhubung ke pin 

(+) pada breadboard, 

b) pin GRD pada module kamera terhubung 

dengan pin (-) pada breadboard, 

c) pin RX pada Module kamera terhubung  ke pin 

3 pada Arduino UNO R3, dan 

d) pin TX pada Module Kamera terhubung ke pin 

2 pada Arduino UNO R3. 

Untuk keberadaan komunikasi antara Arduino UNO 

R3 dan kaamera, dimasukkan program library, yaitu: 
#include <Adafruit_VC0706.h>. 

3) Koneksi antara modul Arduino UNO R3 dan SD-

card 

Terdapat konfigurasi pin pada modul Arduino UNO 

R3 dan SD-card pada breadboard dengan penjelasan 

berikut: 

a) pin VCC pada modul kamera terhubung ke pin 

(+) breadboard, 

b) pin MISO pada modul kamera terhubung ke pin 

12 Arduino UNO R3, 
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c) pin SCK pada modul kamera terhubung ke pin 

13 Arduino UNO R3, 

d) pin MOSI pada modul Arduino UNO R3 

terhubung ke pin 11 Arduino UNO R3, 

e) pin CS pada modul kamera terhubung ke pin 4 

Arduino UNO R3, dan 

f) pin GRD pada modul kamera terhubung ke pin 

(-) pada Arduino UNO R3. 

C.3  Gambar ter-capture disimpan pada SD-card 

kemudian diunggah ke dalam storage di PC 

Integrasi sistem untuk capture keberadaan 

pelanggaran terhadap traffic light dan 

penyimpanannya, seperti ditunjukkan pada Gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11 Integrasi sistem untuk capture keberadaan pelanggaran terhadap traffic light dan penyimpanannya 

 
Berdasarkan Gambar 11 ditunjukkan, bahwa hasil 

pengoneksian modul-modul Arduino UNO R3, LDR, 

kamera, SD-card dengan bantuan breadboard dan 

sejumlah kabel penghubung (jumper) menjadi sebuah 

sistem terintegrasi untuk peng-capture-an gambar 

yang diambil kamare dan disimpan pada SD-card.  

Pemberian asumsi telah terjadi pelanggaran 

terhadap marka jalan saat di traffic light, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 12. 
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Gambar 12 Pemberian asumsi telah terjadi pelanggaran terhadap marka jalan saat di traffic light 

 
Berdasarkan Gambar 12 ditunjukkan, bahwa hasil  capture 

pelanggaran  saat lampu merah menyala.  Kondisi saat lampu 

merah pada traffic light menyala, maka LASER menjadi aktif 

dan jika pengendara melewati  marka jalan, maka LASER 

terhalang oleh kendaraan  dan  kamera  meng-capture 

kendaraan  yang melanggar. Gambar hasil capture dengan 

besaran  data sebesar 48,2 kbyte dalam bentuk format JPEG 

sebagai bukti pelanggaran. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

1) Sistem terintegrasi pendeteksi berbasis mikrokontroler 

Arduino UNO R3, meliputi: 

(a) Sinar dari sumber LASER ditangkap LDR.  Saat LDR 

tidak terkena cahaya, karena sinar dari LASER tertutup 

oleh kendaaraan, maka LDR kirim pulsa 1 (sebagai 

masukan, input) kepada mikrokontroler.  Berdasarkan hal 

itu, mikrokontroler beri perintah kepada kamera untuk 

pengambilan gambar. Setelah gambar diambil, kamera 

kirim hasil pengambilan ke mikrokontroler. Proses 

selanjutnya, mikrokontroler beri perintah kepada SD-

Card untuk penyimpanan gambar; 

(b) Software IDE Arduino versi 1.6.11 dimasukkan dengan 

kondisi mikrokontoler dan komputer personal terhubung 

melalui kabel USB. Dipilih upload pada tools Arduio 

UNO R3 sampai tulisan succesfully muncul. Proses 

installing IDE Arduino versi 1.6.0 dan comfilling dan 

uploading bahasa C++ ke Arduino UNO R3 telah 

berhasil; dan 

(c) Pemasangan semua modul, agar terhubung modul ke 

mikrokontroler Arduino UNO R3, kemudian pembukaan 

aplikasi IDE Arduino UNO R3 untuk pengunduhan 

(downloading) source code yang telah dibuat ke dalam 

Arduino UNO R3.  Proses selanjutnya, setelah 

pengunduhan source code ke dalam Arduino UNO, 

adalah uji terhadap serial monitor pada pada tool IDE. 

2) Aplikasi berbasis bahasa program C++, berupa: 

(i) Dua langkah berkenaan software IDE Arduino versi 1.6.11, 

adalah i) pengunduhan software IDE Arduino versi 1.6.0 

dari www.arduino.cc dan ii) masuk ke dalam 

www.elecfreak.com untuk perolehan unduhan library 

bagi kamera OV0706; 

(ii) untuk penginstalan software di komputer personal, berupa 

pengoperasian file berisi installer dan pemilihan 

penginstalan pada folder dipilih; dan 

(iii) Saat pengambilan gambar sudah dilakukan kamera, maka 

selanjutnya hasil gambar tersimpan dalam modul SD-card. 

Langkah selanjutnya, adalah penghubungan modul 

kamera, agar dapat berkomunikasi dengan Arduino UNO 

R3. Dimasukkan library yang sudah diunduh dari 

www.arduino.cc berupa #include <SD.h>. Proses 

selanjutnya adalah pembuatan source code, agar modul 

kamera dapat menerima perintah dari Arduino UNO R3 

untuk penyimpanan gambar. Source code untuk simpan 

gambar, 

3) Kinerja sistem berupa pengukuran, sehingga diperoleh: 

(a) source code bahasa C++ yang sudah dibuat di dalam 

software IDE Arduino ke dalam mikrokontroler Arduino 

UNO R3; 

(b) koneksi antara modul mikrokontoler UNO R3 dan LDR, 

modul mikrokontoler Arduino UNO R3 dan kamera 

OV0706, modul mikrokontroler Arduino UNO R3 dan 

SD-card, modul kamera ambil gambar. Keterbatasan 

jumlah pin pada Arduino UNO R3, maka untuk 

pemasangan pin dari modul kamera digunakan 

breadboard; dan 

(c) sistem terintegrasi untuk peng-capture-an gambar yang 

diambil kamera dan disimpan pada SD-card, hasil 

capture dengan besaran  data sebesar 48,2 kbyte dalam 

bentuk format JPEG sebagai bukti pelanggaran. 

B.  Saran 

http://www.arduino.cc/
http://www.elecfreak.com/
http://www.arduino.cc/
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Untuk melenggkapi kesimpulan tersebut, maka perlu 

dikemukakan saran-saran untuk perbaikan penelitian, yaitu 

berkaitan modul-modul penyusun sistem terintegrasi 

pendeteksian keberadaan pelanggaran terhadap traffic light 

dan peningkatan sistem yang dapat diakses secara realtime 

melalui pemanfaatan protokol Internet.  Perlu peningkatan 

setiap modul yang terdapat dalam sistem terintegrasi, 

khususnya modul kamera perlu ditingkatkan dalam hal jumlah 

pixel. 
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Abstract – A System monitoring and analysis of the 

highway traffic is the important system to collect statistical 

data of vehicles and present the status of highway. This 

system is very useful implemented in toll route that have 

the high intensity of vehicle usage, because it can provide 

information quickly and accurately for road management 

system, as well as can inform directly to users in the road 

so it can be more careful control of the vehicle and will 

eventually be able to suppress the occurrence of accidents. 

In this study, we built the prototype of monitoring and 

analysis traffic system, that consists of algorithms accident 

detection, congestion detection due to the accident, a 

mechanism for storing and sending data to the control 

center traffic manajemen system, and the mechanism of 

automatic updates of information to traffic sign system to 

alert other people in the road. Internal interoperability 

methods for each module has been tested and can run with 

the desired functions, but if applied in a real situation of 

road requires some adjustments, especially in the use of 

hardware interfaces that are more reliable and weather 

proof, both the camera and the traffic sign board. 

 

Keywords: Intelligent Transportation system, computer 

vision, traffic accident detection 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan 

bebas hambatan yang menimbulkan banyak korban 

jiwa dan kerugian materi yang cukup besar harus 

segera dikaji dan dicarikan jalan keluarnya dari 

berbagai pendekatan. Hal ini perlu dilakukan karena 

penyebab kecelakaan lalu lintas itu amat bervariasi 

sebagaimana disampaikan pada Undang-undang  

Republik  Indonesia  Nomor  22 tahun  2009  tentang  

Lalu-lintas  dan  Angkutan  Jalan, yaitu : Kelalaian   

pengguna   jalan, ketidaklaikan  kendaraan, dan 

ketidaklaikan  jalan dan/atau lingkungan.  

Dalam beberapa penelitian telah dapat ditemukan 

beberapa solusi untuk mengurangi penyebab 

kecelakaan di atas, dimulai dari usaha-usaha  

penangkalan kecelakaan yang diarahkan untuk 

mengeliminir dampak-dampak negatif yang mungkin 

akan timbul di jalan raya, melakukan pencegahan 

kecelakaan yang diarahkan  untuk  mengamankan 

kondisi yang potensial terhadap terjadinya kecelakaan, 

dan cara-cara represif  berupa  penindakan  terhadap 

setiap bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu-lintas. 

Tiga hal ini lebih kepada pendekatan preventif  agar 

tidak terjadi kecelakaan. 

Namun, ada satu pendekatan lagi yang harus 

dilakukan ketika kecelakaan lalu lintas di jalan bebas 

hambatan terjadi, yaitu penanggulangan kecelakaan. 

Menurut  Sutomo  (2007) [5],  terdapat  tiga  langkah 

dalam penanganan kedaruratan kecelakaan, yaitu : 

Kecepatan berita kecelakaan ke fasilitas pertolongan 

pertama, kecepatan tanggap unit pertolongan pertama 

untuk segera mencapai lokasi dan kualitas penanganan 

korban. 

Penelitian ini menitikberatkan kepada teknologi 

yang dapat menunjang kecepatan penyampaian berita 

kecelakaan ke fasilitas tim penolong dengan adanya 

sistem pendeteksi kecelakaan berbasis visual. Dalam 

dunia Intelligent transportation system (ITS) dikenal 

dengan istilah automatic incident Detection (AID). 

Penelitian ini merancang purwarupa berbasis mini PC 

raspberry pi dengan kamera modul sebagai input video, 

serta menggunakan fungsi-fungsi OpenCV sebagai 

aplikasi untuk mendeteksi obyek kecelakaan mobil 

dan kemacetan yang diakibatkannya. Luaran sistem ini 

berupa tangkapan tampilan video real time dan 

peringatan kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, citra 

akan diambil kemudian dikirim ke pusat kontrol 

sebagai peringatan kepada petugas. Status kecelakaan 

akan memicu sistem pendeteksi kemacetan yang  

umumnya segera terjadi setelah insiden tersebut. 

Selain itu juga, status kecelakaan atau kemacetan akan  

dikirim ke sistem tampilan LED matrix (variable 

message sign) sebagai informasi untuk pengguna jalan 

yang lain untuk segera lebih berhati-hati  untuk 

mengurangi kecepatan.   

 

II. KAJIAN LITERATUR  

Mekanisme yang dibutuhkan dalam merancang 

sistem tersebut, antara lain diperlukan komponen 

pendukung seperti sensor yang dapat mendeteksi jenis 

kendaraan dan penyimpanan data secara real-time. Di 

antara berbagai sensor yang tersedia untuk mendeteksi 

kendaraan yang dijabarkan pada penelitian Yuxin Liu 

dan Xu Jia (2012) [7], sensor visual (kamera) 

merupakan sensor yang paling banyak digunakan 

karena memiliki komponen biaya yang efisien dan 

memiliki kemampuan deteksi dengan akurasi tinggi 

(penelitian Kristian Kovacic, Edouard Ivanjko and 

Hrvoje Gold, (2013)) [1]. Kebanyakan algoritma 

berbasiskan sistem visi komputer terdiri dari 

serangkaian tahap pra-pemrosesan citra untuk 

menyiapkan citra agar sesuai dengan spesifikasi yang 
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dikehendaki lalu setelah itu baru dapat masuk ke tahap 

pengolahan citra untuk mendeteksi fitur-fitur yang 

diinginkan dalam suatu citra (seperti kendaraan, 

kemacetan, kecelakaan). Sistem ini diakhiri dengan 

mekanisme pencatatan dan pengolahan data yang pada 

ujungnya akan memberikan luaran berupa analisis 

statistik even-even yang terjadi di jalan raya tersebut. 

Tantangan utama pengolahan gambar video untuk 

mendeteksi kendaraan ada 2 hal yaitu adanya variasi 

yang amat banyak dari jenis kendaraan yang ada dan 

adanya berbagai variasi tampilan fisik lingkungan 

(seperti ukuran kendaraan dan bentuk, warna, 

pancaran matahari, salju, hujan, debu, kabut, dan lain 

sebagainya). Sedang tantangan lainnya biasanya 

muncul dari kebutuhan sistem yang handal dan sistem 

yang mampu menangani pengolahan cepat (M. 

Bertozzi dkk,1999) [2].  

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode 

eksperimental untuk membangun purwarupa sistem 

penunjang transportasi cerdas. Dalam penelitian ini 

ada beberapa variabel yang dimanipulasi dan diteliti 

akibat-akibatnya, yaitu penggunan algoritma untuk 

mendeteksi kecelakaan, mendeteksi kemacetan akibat 

kecelakaan tersebut, mekanisme penyimpanan dan 

pengiriman data kepada pusat kendali lalu lintas dan 

mekanisme otomatis alat peraga informasi lalu lintas 

(traffic sign) untuk memberi tahu pengendara lain. 

Ilustrasi sistem yang dirancang secara keseluruhan 

dapat dilihat pada gambar 1. 

Metode ini diawali dengan kegiatan studi pustaka, 

dengan pengambilan data dari berbagai sumber, 

seperti dari buku laporan lalu lintas di jalan tol yang 

diambil dari situs web pengelola jalan tol, serta 

beberapa kajian penelitian terdahulu untuk dijadikan 

pedoman atau referensi dan acuan penelitian ini. 

Setelah itu melakukan metode observasi, yaitu 

melakukan pengamatan fungsionalitas dan 

penggunaan alat/piranti yang berkaitan dengan sistem 

guna membantu menentukan alat pendukung yang 

akan digunakan pada sistem yang akan dibuat, 

sekaligus melakukan perancangan alat beserta 

program dengan berpedoman kepada sumber referensi. 

Kemudian selanjutnya adalah pembuatan purwarupa 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat dan pada 

bagian akhir penelitian adalah melakukan pengujian / 

evaluasi terhadap alat yang dibuat. 

Purwarupa alat pendeteksi kecelakaan ini dibuat 

dengan menggunakan mini PC RaspberryPI sebagai 

pusat pengolahan data video, dan kamera modulnya 

sebagai alat input. Beberapa algoritma visi komputer  

dirangkai dari fungsi-fungsi yang ada pada library 

OpenCV dengan menggunakan metode berbasiskan 

metode segmentasi  berdasarkan thresholding sebagai 

metode paling sederhana sehingga cepat dalam waktu 

eksekusi, namun efektif sebagai metode deteksi 

anomali-anomali fitur dalam citra untuk kemudian 

diidentifikasi. 

 

A. Perangkat Keras 

 Raspberry Pi merupakan sebuah Single Board 

Computer (SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu 

kredit sehingga dapat diinstalasikan bersamaan dengan 

perangkat lain seperti kamera di alam terbuka dan 

hanya memerlukan kebutuhan listrik yang tidak besar. 

Pada awalnya Raspberry Pi ini dikembangkan untuk 

mendukung proses pengajaran ilmu komputer dasar di 

sekolah-sekolah dengan biaya yang minim. Namun 

tingkat portabilitasnya membuat Raspberry Pi 

merambah bidang IoT (internet of things). 

 

Gambar 1. Gambaran Sistem Keseluruhan  

Raspberry Pi versi 3 yang digunakan ini sudah 

dilengkapi dengan prosesor 1.2GHz 64-bit quad-core 

ARMv8, RAM sebesar 1GB dan juga sebuah GPU 

Video Core IV. Dan untuk penyimpanan data, 

Raspberry Pi dapat menggunakan SD Card, baik itu 

untuk sistem operasi, aplikasi, program ataupun data-

data untuk penyimpanan data jangka panjang. Selain 

mendukung koneksi jaringan melalui ethernet, 

Raspberry Pi juga mendukung koneksi 802.11n 

Wireless LAN, Bluetooth 4.1 dan Bluetooth Low 

Energy (BLE). 

  

Gambar 2. Raspberry Pi dan kamera Modul Raspberry Pi 

Alat input sistem menggunakan modul Kamera 

Raspberry Pi. Kamera yang dirancang khusus untuk 

Raspberry Pi ini terkoneksi via kabel ribbon 15cm 

melalui port CSI (Camera Serial Interface) pada 

Raspberry Pi. CSI bus ini mampu bekerja dengan 

kecepatan data yang sangat tinggi, dan secara 

eksklusif membawa data pixel. Ukuran kamera itu 

sendiri kecil, sekitar 25mm x 20mm x 9mm. dan 

beratnya hanya 3gram, sehingga cocok untuk aplikasi 

mobile atau lainnya. Sensor kameranya memiliki 

resolusi native 5 megapixel, dan memiliki lensa fokus 
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onboard. Pada saat keadaan diam, kamera ini mampu  

menangkap 2592 x 1944 pixel gambar statis, dan juga 

mendukung 1080p30, 720p60 dan 640x480p60 / 90 

pada mode video. Ilustrasi Raspberry Pi dan modul 

kameranya dapat dilihat pada gambar 2. 

Media penyimpanan  pada purwarupa yang dibuat 

ini memanfaatkan micro SD yang dipasang pada 

Raspberry Pi. Sedangkan fungsi sistem untuk 

melakukan koneksi ke jaringan komputer yang 

digunakan dalam purwarupa ini adalah memanfaatkan 

modul WIFI. Koneksi dilakukan antara 4 sub-sistem 

yaitu pendeteksi kecelakaan, sistem pendeteksi 

kemacetan, informasi pemantauan berbasis web dan 

dengan alat peraga informasi lalu lintas LED matrik.  

B. Perangkat Lunak 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 

adalah sebuah pustaka perangkat lunak yang ditujukan 

untuk pengolahan citra dinamis secara real- time, yang 

dibuat oleh Intel, dan sekarang didukung oleh Willow 

Garage dan Itseez. Kumpulan pustaka program ini 

bebas digunakan dan bersifat open source dari lisensi 

BSD. Pustaka ini merupakan pustaka lintas platform 

sistem operasi dan didedikasikan sebagaian besar 

fungsi-fungsinya untuk pengolahan citra pada 

pengolahan visi komputer secara real-time. Fungsi 

visual komputer yang ada pada OpenCV itu sendiri 

adalah salah satu cabang dari Bidang Ilmu Pengolahan 

Citra (Image Processing) yang memungkinkan 

komputer dapat melihat dan memahami secara visual 

apa yang tertangkap pada kamera. Dengan vision 

tersebut komputer dapat mengambil keputusan, 

melakukan aksi, dan mengenali terhadap suatu objek. 

Dengan menggabungkan fitur dari semua komponen 

tersebut dapat dihasilkan sebuah sistem yang dapat 

membantu memonitor volume kendaraan serta 

mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kendaraan 

pada jalan tol. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Terdapat empat tahapan penyusunan purwarupa 

deteksi otomatis situasi darurat di jalan tol, yaitu 

telaah algoritma deteksi kecelakaan dan algoritma 

deteksi kemacetan, teknik pengiriman dan 

penyimpanan data ke pusat kendali lalu lintas dan 

mekanisme penyampaian informasi pada alat peraga 

lalu lintas  

A. Metode Adaptif Thresholding untuk Deteksi 

Kecelakaan 

Metode thresholding untuk mendeteksi suatu fitur 

tertentu dari suatu citra adalah metode paling 

sederhana dan tentu saja cepat dari segmentasi citra. 

Metode ini adalah operasi non-linear yang mengubah 

citra skala abu-abu menjadi gambar biner dimana 

terdapat dua tingkat nilai piksel sebagai batas atas dan 

batas bawah dari nilai ambang batas yang ditentukan.  

Dua kondisi ambang ini yang disesuaikan dengan 

keadaan situasi lalu lintas yang berbeda terutama 

kondisi terang (siang hari atau cuaca cerah) dan gelap 

(pada malam hari atau cuaca buruk). Dalam 

penggunaannya, ada dua macam pendekatan 

thresholding, yaitu global dan lokal. Thresholding 

global adalah metode yang mengambil seluruh piksel 

pada citra kemudian dikonversi menjadi hitam dan 

putih dengan satu nilai threshold. Namun ini tidak 

cukup mampu mendeteksi citra yang memiliki 

perbedaan di kondisi pencahayaan di area yang 

berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan metode adaptif 

thresholding yang merupakan pendekatan 

thresholding lokal, dimana algoritma akan 

menghitung threshold di wilayah kecil dari citra 

sehingga akan didapatkan perbedaan threshold di 

lokasi yang berbeda dalam citra yang sama sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih baik untuk citra yang 

memiliki variasi iluminasi cahaya. Adaptif histogram 

yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari 

penelitian Yasira Beevi and Dr. S. Natarajan (2009) 

[6], karena amat responsif untuk digunakan pada data 

video real-time. Tahapan deteksi kecelakaan berbasis 

threshold adalah, melalui 3 jenis mode : 

1- Mode baseline : situasi dimana kamera tidak 

menangkap ada perubahan cahaya dan bayangan. 

prinsip kerjanya adalah mendeteksi perubahan 

dan meregistrasi citra background. pengamatan 

dilakukan dengan melihat perbedaan frame pada 

frame yang tercatat pada buffer kamera kemudian 

dihitung threshold-nya. langkah selanjutnya 

adalah melakukan registrasi citra latar 

(background) yaitu mengekstrak informasi 

background dari urutan video, lalu perbedaan 

background yg ditemukan di tandai (mask) untuk 

memisahkannya dengan obyek yang dideteksi 

(dalam hal ini kendaraan yang bergerak), hasil 

deteksi di proses dengan cara mengeliminasi 

noise dan menghaluskan batas-batas obyek. 

2- Mode pemisahan area bayangan. Metode ini 

dibutuhkan karena bayangan akan dapat 

mengakibatkan kegagalan segmentasi obyek. 

Caranya adalah melakukan filterisasi pada 

gradien yang terjadi pada citra dengan teknik 

erosi, lalu mempertebal batas-batas obyeknya. 

3- Mode adaptif threshold yang digunakan adalah 

menghitung threshold setiap blok citra 

berdasarkan sebaran daerah yang mengalami 

perubahan (Region of change-ROC) dan merata-

ratakannya dengan seluruh threshold di blok 

tersebut untuk mendapatkan nilai threshold global.  

 

Output Dn dari deteksi perubahan mode baseline 

dalam waktu n dibagi menjadi blok berukuran sama K. 

lalu algoritma estimasi pencaran ROC  diterapkan, 

ketika setiap blok citra Wk, dimana k={1,2,..,K} 

ditandai sebagai blok yang mengandung ROC yaitu 

 atau blok yg tidak mengandung ROC yaity . 

Threshold  dari  dihitung menggunakan 

algoritma tes statistik noise. sedangkan threshold  

dari  dihitung menggunakan metode threshold 
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noise-robust. Maka threshold Tk dari Wk dalam Dn 

didefenisikan sebagai persamaan 1. 

 

            (1) 

 

Sedangkan threshold global Tn dari output 

perbedaaan citra Dn dapat dijabarkan dalam 

persamaan 2. 

                    (2) 

Ketika ukuran dan kecepatan obyek, noise dan 

perubahan lokal dalam video akan berakibat pada 

histogram Wk, momen pertama histogram yang 

didapatkan akan digunakan untuk mengestimasikan 

pencaran ROC sebagai fungsi estimasi yang adaptif 

pada karakteristik tersebut. 

ROC di Dn secara umum berpencaran melalui 

blok citra K. Ketika i adalah piksel di Dn yang 

bervariasi dari 0-255, i akan tinggi jika ROC berubah 

cepat seperti pergerakan mobil yg sangat cepat 

sehingga ada perubahan iluminasi yang signifikan. 

Selain itu i akan rendah ketika terjadi perubahan amat 

kecil seperti yang diakibatkan noise dan perubahan 

iluminasi yg sangat kecil. 

Momen pertama mk dari histogram tiap blok Wk 

dijadikan sebagai pengukuran jika blok citra tersebut 

mengandung ROC. Jika mk dari Wk lebih besar dari 

threshold Tm, blok citra mengandung ROC, dan ditulis 

sebagai , selain itu ditulis sebagai  

sebagaimana dijabarkan dalam persamaan 3.  
 

              (3) 

 

Adaptasi yang dilakukan dalam algoritma ini adalah 

pengaturan tingkat ambang threshold global untuk 

pengamatan kecelakaan pada siang dan malam hari. 

Untuk mendeteksi kecelakaan pada siang hari yaitu 

dengan menandai objek tidak wajar seperti munculnya 

objek asap atau debu yang memiliki ukuran lebih 

besar dari objek kendaraan. Dari hasil pengamatan 

dari beberapa video kecelakaan, nilai ambang 

threshold pada siang hari ada pada pada angka batas 

bawah dan atas (83, 255). Sedangkan untuk 

mendeteksi kecelakaan pada malam hari, maka 

ambang threshold ada pada angka (100, 255). Ilustrasi 

hasil pengujian situasi aman dan kecelakaan  pada 

siang hari dapat dilihat pada gambar 3 dan 4, 

sedangkan untuk kejadian pada malam hari dapat 

dilihat pada gambar 5 dan 6. 

 

 
Gambar 3. Kondisi Aman Siang Hari 

 
Gambar 4. Kondisi Kecelakaan Siang Hari 

 
Gambar 5. Kondisi Aman Malam Hari 

 
Gambar 6. Kondisi Kecelakaan Malam Hari 

 

B. Metode berbasis Area untuk deteksi kemacetan 

Algoritma mendeteksi kemacetan berbasiskan visi 

komputer cukup banyak ditemukan dari penelitian-

penelitian yang sudah dipublikasi, ada deteksi 

menggunakan neural network, fuzzy, dan morfologi 

deteksi tepi, dan ada juga yang membandingkan dua 

citra, yang satu sebagai referensi berisi citra dengan 

tanpa adanya kendaraan atau sangat sedikit kendaraan. 

Ada juga algoritma berbasis deteksi jalur (lane) dan 

menghitung jumlah kendaraan dalam jalur dengan 

alokasi waktu tertentu.  

Pada umumnya, langkah-langkah  mendeteksi 

kemacetan dapat dijabarkan sebagai berikut :  
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1. Menentukan Region of Interest (ROI) dan 

memilih area tersebut sebagai fokus 

pengamatan. 

2. Melakukan binerisasi dari fitur citra yang 

tertangkap pada area yang sudah ditentukan, 

dan memberi tanda fitur-fitur yang dipilih. 

3. Melakukan perhitungan (counting) fitur 

tersebut dari batas awal sampai batas akhi r area 

yang dipilih.  

4. Jika ditemukan banyak kendaraan yang berada 

dalam suatu area dan tidak berubah dalam 

waktu beberapa saat yang ditentukan, maka 

bisa diindikasikan telah terjadi kemacetan. 

 

Langkah 1 di atas sudah dilakukan menggunakan 

mode baseline yang sudah dijabarkan di bagian awal. 

Sedangkan algoritma deteksi kemacetan yang 

digunakan dalam penelitian ini, mengadaptasi 

algoritma yang dilakukan Naeem Abbas, Muhammad 

Tayyab, dan M.Tahir Qadr (2013) [3]. Karena dapat 

bekerja efektif mendeteksi kemacetan dengan baik dan 

relatif cepat. Ilustrasi pengujian algoritma pendeteksi 

kemacetan ini dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

 

 
Gambar 7. Percobaan deteksi pada dua area jalur (lane) berbeda 

yang bisa di atur (atas), deteksi Kondisi Kemacetan (tengah) dan 

kondisi lancar (bawah) pada scene lalu lintas yang berbeda 

C. Konektifitas sistem visual sensor dengan alat 

peraga lalu lintas(traffic Sign) berbasiskan Led 

matrix 

Traffic Sign merupakan alat yang digunakan 

sebagai penanda atau petunjuk lalu lintas. Alat ini 

umumnya dibuat menggunakan plat bergambar 

menggunakan LED matrix. Dalam penelitian ini, 

dibuat suatu LED Matrix yang dapat dikendalikan 

otomatis berdasarkan status dari sensor visual 

pendeteksi kemacetan dan sekaligus dapat pula 

dikendalikan secara manual oleh para pengelola jalan 

tol. Sistem ini dibuat untuk dapat segera 

menginformasikan kepada para pengendara lalu lintas 

untuk berhati-hati karena telah terjadi kemacetan atau 

kedaruratan di depan mereka. Purwarupa sistem ini 

dibuat menggunakan Arduino board untuk mengatur 

tampilan pada LED matrix, dan input menggunakan 

Bluetooth Modul HC-05 sebagai media transmisi 

manual, dan untuk menyambungkan Raspberry Pi ke 

Arduino board menggunakan kabel USB. Ilustrasi 

sistem keseluruhan dapat lihat pada gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Koneksi Raspberry Pi dan Arduino untuk aplikasi 

pada Traffic Sign 

 

D. Konektifitas dengan Ruang Pemantauan jalan Tol 

Konektifitas antar sub-sistem pada purwarupa ini 

memanfaatkan infrastruktur jaringan komputer 

intranet menggunakan wireless LAN. Masing-masing 

node kamera pemantau Raspberry Pi akan membagi 

data stream melalui server web dan dipancarkan 

melalui access point, kemudian modem router akan 

mengatur dan melanjutkan data sampai dapat diakses 

di ruang pemantauan. Data-data tersebut diakses 

menggunakan browser web melalui link yang 

disediakan.  Ilustrasi konektifitas jaringan komputer 

dapat dilihat pada gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Koneksi Raspberry Pi dengan ruang pemantauan lalu 

lintas jalan tol 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada purwarupa sistem deteksi kecelakaan, secara 

visual, insiden yang tertangkap oleh kamera dapat 

terdeteksi sebagai insiden dengan menggunakan 

metode adaptif tresholding dengan cara mengenali 
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objek gambar berupa asap, debu, dan api. Hal ini 

dapat diterapkan baik pada siang hari maupun pada 

malam hari.  

Purwarupa sistem pendeteksi kemacetan yang 

dibuat dengan sistem menghitung jumlah kendaraan 

pada jalur tertentu di jalan, objek berupa kendaraan 

bermotor dengan mudah dapat diidentifikasi secara 

realtime. Selanjutnya koordinat obyek tersebut dapat   

ditandai dengan  persegi  empat untuk  mengenali  

kendaraan bermotor  atau  bukan.  Ketika  objek  

tersebut melewati garis pembatas pertama, akan  

membuat  objek  terhitung. Dari total objek  yang  

terhitung  akan  menjadikan  data untuk  menentukan  

status  kepadatan  pada jalan tersebut. 

Purwarupa display Led Matrix yang digunakan 

masih terbatas untuk jumlah data yang tidak lebih dari 

200 karakter. Hal itu disebabkan keterbatasan memori 

pada mikrokontroller Arduino Uno yang hanya dapat 

menampung sekitar 32kb data. Oleh sebab itulah 

untuk situasi yang lebih besar, memperhatikan jumlah 

memori yang tersedia amat penting untuk dapat 

menampilkan informasi yang cukup bagi pengguna 

jalan. 

Untuk dapat diterapkan dalam dunia nyata, 

pendekatan implementasi Purwarupa hasil Penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Langkah awal untuk penerapan sistem yang 

dirancang ini adalah dengan melakukan kajian 

daerah rawan kecelakaan di jalan bebas 

hambatan. Kajian seperti yang pernah dilakukan 

Priyo Dwiyogo (2006) [4] yang mengidentifikasi 

daerah yang mempunyai angka kecelakaan 

tinggi, resiko dan potensi kecelakaan yang tinggi 

pada suatu ruas jalan, misalnya geometrik jalan 

yang tidak memenuhi syarat, seperti tikungan 

ganda dengan jarak pandang terbatas, lebar jalan 

yang terlalu sempit dan tidak mempunyai bahu 

jalan atau dalam jalan bebas hambatan jalan 

lurus panjang. Kajian daerah rawan kecelakaan 

ini dibutuhkan untuk menentukan penempatan 

kamera, sehingga dapat efektif melingkupi area-

area yang perlu selalu harus dipantau. 

2. Langkah selanjutnya adalah memilih dan 

menginstalasi sistem kamera CCTV yang sesuai 

dengan situasi dan alam tropis, dapat beroperasi 

pada siang hari dan malam serta dalam kondisi 

cerah dan hujan. Spesifikasi kamera yang dipilih 

adalah perangkat kamera yang dapat diakses 

melalui jaringan komputer. Hal ini akan lebih 

memudahkan untuk melakukan interkoneksi 

dengan sistem yang dirancang ini. Begitu juga 

Tingkat ketinggian, dan lokasi tempat kamera 

yang dipasang harus aman dari cuaca maupun 

dari vandalisme. Hal ini berlaku pula untuk 

menentukan area pemasangan traffic sign. 

3. Interkoneksi antar sub-sistem agar dapat 

menjangkau jarak yang jauh dapat 

memanfaatkan koneksi selular atau access point 

high power outdoor  system yang dapat 

mencapai puluhan kilometer dengan 

penambahan antena yang berdaya jangkau luas. 

4. Media penyimpanan untuk perekaman real time 

jika dibutuhkan bisa memanfaatkan sistem DVR 

(digital video recorder) menggunakan 

interkonesi jarak jauh, karena perekaman video 

ke lokal micro SD pada raspberry pi sangat 

terbatas kapasitasnya.  

5. Langkah terakhir adalah melakukan penyesuaian 

perangkat lunak dengan sistem kamera, 

membuat antarmuka yang komunikatif dengan 

user di pusat pemantauan lalu lintas dan 

melakukan pemantauan terhadap sistem yang 

sudah berjalan sesuai dengan kaidah sistem 

monitoring Trafik jalan raya.  
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Abstract - This paper discuss the design of a dual band 

microstrip antenna with rectangular patch for LTE system 

(1.8 GHz band) and Wifi (2.4 GHz band). Design is done by 

using a simulator AWR. The antenna consists of a 

rectangular with an area of 40 x 29 mm2. To provide dual 

band of frequency, the inset feed microstrip line is used. The 

simulated result show that the proposed antenna has 53 

MHz of bandwidth for 1.8 GHz band and 78 MHz for 2.4 

GHz band with VSWR less than 2. Both of bands have 

unidirectional radiation pattern. Gain of 1.8 GHz frequency 

is 5,575 dB and 2.44 GHz frequency is 6.012 dB. 

 
 

Keywords: microstrip, dual band, VSWR, gain. 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan kebutuhan manusia akan 

komunikasi yang mudah dan cepat, perkembangan 

teknologi tanpa kabel (wireless) telah menawarkan 

berbagai sistem aplikasi seperti wireless fidelity (WiFi) 

dan Long Term Evolution (LTE). Meskipun memiliki 

jangkauan yang terbatas, hingga kini teknologi WiFi 

masih banyak digunakan hampir di seluruh dunia.  

Adapun LTE merupakan teknologi yang baru muncul 

di Indonesia sebagai aplikasi wireless generasi ke-

empat. Kedua teknologi tersebut akan melayani 

kebutuhan menusia secara simultan. Oleh karenanya, 

sangat dibutuhkan sebuah peralatan yang mampu 

mengakomodasi kedua jaringan tersebut dalam satu 

perangkat khususnya antena. WiFi dan LTE bekerja 

pada frekuensi yang berbeda yaitu 2,4 GHz dan 1,8 

GHz. Agar kedua sistem hanya menggunakan sebuah 

antena saja, maka dibutuhkan sebuah antena yang 

bersifat dual band. 

Antena dual band merupakan antena yang mampu 

bekerja pada dua daerah frekuensi sekaligus. Antena 

jenis ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan 

efisiensi perangkat pada penggunaan kanal frekuensi 

yang berbeda. Berbagai jenis antena mikrostrip dual 

band telah banyak dirancang, diantaranya telah 

dipublikasikan pada [1]-[10]. Berdasarkan rancangan-

rancangan tersebut, beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan sifat dual band dari 

sebuah antena mikrostrip dapat dilakukan dengan 

pemberian slot pada patch [7][8], metode multi patch 

[9] dan  notch loaded [10].  

Pada tulisan ini akan dirancang antena mikrostrip 

yang mampu bekerja pada dua band frekuensi. Antena 

mikrostrip memiliki bentuk yang kompak, ukuran 

yang kecil dan ringan serta mudah dipabrikasi.  

Adapun bentuk patch yang digunakan adalah 

berbentuk persegi empat yang  meskipun sederhana 

tetapi mampu memberikan performansi yang lebih 

optimal dibandingkan bentuk yang lain. Rancangan 

antena mikrostrip ini menggunakan impedansi input 

sebesar 50 Ohm dan bahan substrat FR4 dengan 

konstanta dielektrik 4,4 dan ketebalan 1,6 mm. 

II. ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGI EMPAT 

Sebuah antena mikrostrip patch segi empat dengan 

pencatuan langsung diperlihatkan pada Gambar 1. 

Struktur antena ini memiliki sebuah patch, saluran 

pencatu, substrat dan bidang pentanahan. Patch 

berfungsi sebagai elemen peradiasi dan saluran 

pencatu berupa microstrip line berfungsi sebagai 

saluran penghubung antara patch dan perangkat radio. 

Adapun substrat berfungsi sebagai pemisah antara 

patch dan bidang pentanahan. 

 

Patch

Substrat

Bidang pentanahan

Saluran 

pencatu

 
Gambar 1 Antena mikrostrip patch segi empat 

 

Parameter perancangan antena mikrostrip patch 

segiempat dengan pencatuan langsung ini secara 

teoritis adalah sebagai berikut : 

A. Ukuran Patch Segi Empat 

Ukuran patch berbentuk segi empat berupa lebar 

(W) dan panjang (L) dapat diperoleh dari persamaan-

persamaan berikut [11]: 
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Dimana c merupakan kecepatan rambat medan 

elektromagnetik (3x10
8
 m/s), r adalah konstanta 

dielektrik substrat, fr = frekuensi resonansi, h = 

ketebalan substrat, Leff = panjang efektif patch, L = 

pertambahan panjang patch dan reff = konstanta 

dielektri efektif substrat.  

 

B. Impedansi Saluran Pencatu 

Saluran pencatu dirancang berdasarkan nilai 

impedansi karakteristik saluran (Z0) yang dibutuhkan. 

Untuk saluran yang sempit dengan w/h  2, impedansi 

karakteristik diberikan dengan persamaan [12] : 

               (6) 

Dimana r merupakan konstanta dielektrik substrat, 

h = ketebalan substrat dan w = lebar saluran pencatu. 

Pada (6) tersebut dapat dilihat bahwa sangat rumit 

untuk mendapatkan nilai w secara eksplisit. Untuk 

impedansi Z0 = 50  dan jenis substrat FR4 (r = 4,4 

dan h = 1,6 mm), maka nilai w hasil iterasi 

diperlihatkan pada Tabel I. 

 
TABEL I 

ITERASI MENCARI LEBAR SALURAN PENCATU 

Lebar saluran pencatu w (mm) Z0 () 

4 42,2636 

3 50,5887 

3,5 50,5887 

3,05 50,0872 

3,058 50,0081 

3,0588 50,0002 

3,05881 50,0001 

 

Dari Tabel I dapat dilihat bahwa nilai w yang 

menghasilkan  impedansi Z0 = 50  dengan tepat 

memiliki angka desimal yang sangat panjang. Untuk 

kemudahan dalam simulasi dan fabrikasi maka nilai w 

yang digunakan adalah 3 mm. Nilai ini dapat 

digunakan karena selisih sekitar 0,5887  relatif lebih 

kecil (dapat ditolerir). 

 

III. PERANCANGAN ANTENA  

Secara teori dengan berdasarkan pada Persamaan (1)  

hingga (5), dapat diketahui bahwa sebuah rancangan  

akan diperoleh dari sebuah frekuensi kerja yang 

diinginkan. Namun secara praktis dengan perlakuan 

tertentu, sebuah rancangan yang secara teoritis hanya 

untuk satu frekuensi, dapat dihasilkan sebuah 

rancangan dengan dua frekuensi. Pada tulisan ini, 

perancangan antena mikrostrip patch segi empat dual 

band (1,8 GHz dan 2,4 GHz) dilakukan dengan hanya 

menghitung ukuran patch berdasarkan frekuensi kerja 

1,8 GHz menggunakan Persamaan (1) hingga (5). 

Rancangan teoritis ini diiterasi menggunakan 

simulator untuk mendapakan ukuran patch yang 

optimal pada frekuensi 1,8 GHz. Adapun efek dual 

band dari rancangan tersebut diperoleh dengan 

menggeser posisi saluran pencatu terhadap patch dan 

pemberian celah sebesar 1 mm (inset feed). Geometri 

rancangan yang optimal dari antena mikrostrip patch 

segi empat dual band diperlihatkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2.  Geometri rancangan 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil simulasi, VSWR dari rancangan 

antena diperlihatkan pada Gambar 3. Dari grafik 

VSWR tersebut dapat dilihat bahwa rancangan 

memiliki dua frekuensi tengah yaitu 1,8 GHz dengan 

VSWR = 1,508 (band 1,8 GHz) dan 2,44 GHz dengan 

VSWR = 1,517 (band 2,4 GHz). 

Adapun bandwidth pada VSWR < 2, diperoleh : 

 untuk band 1,8 GHz : 

      bandwidth = 1,829 GHz – 1,776 GHz = 53 MHz 

 untuk band 2,4 GHz : 

      bandwidth = 2,482 GHz – 2,404 GHz = 78 MHz 

 

 

Gambar 3.  Grafik VSWR 
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   Return loss dan input impedance dari rancangan 

antena masing-masing diperlihatkan pada Gambar 4 

dan Gambar 5. Pada 1,8 GHz diperoleh nilai return 

loss sebesar -13,87 dB dengan impedansi sekitar 

33,53-j3,82 Ohm dan pada 2,44 GHz nilai return loss 

sebesar -13,75 dB dengan impedansi sekitar 

33,94+j6,38 Ohm.  

 

 

Gambar 4.  Grafik return loss  

 

 

Gambar 5.  Grafik input impedance  

 

 

Gambar 6.  Grafik pola radiasi dan perolehan gain 

  

 Pola radiasi dan perolehan gain dari rancangan 

antena diperlihatkan pada Gambar 6. Kedua band 

memiliki pola pancaran yang hampir sama yaitu 

bersifat direksional. Pada frekuensi 1,8 GHz, 

perolehan gain maksimum mencapai 5,575 dB pada 

sudut 0
°
. Sedangkan pada frekuensi 2,44 GHz, 

perolehan gain maksimum mencapai 6,012 dB pada 

sudut -2
°
. 

 

V. KESIMPULAN 

Pada tulisan ini telah dibahas sebuah rancangan 

antena mikrostrip patch segi empat yang mampu 

bekerja pada dua daerah frekuensi (dual band).  

Berdasarkan hasil simulasi, rancangan dapat bekerja 

untuk band frekuensi 1,8 GHz (1,776 GHz – 1,829 

GHz) dan band 2,4 GHz (2,404 GHz – 2,482 GHz). 

Dengan frekuensi tersebut, rancangan antena dapat 

digunakan untuk sistem LTE (1,8 GHz) dan Wifi (2,4 

GHz).  
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Abstract – The room lighting is one of the major energy 

consumptions among the electrical spending. The energy 

efficiency relies on human awareness, but human is often 

forgetful. Therefore automation is needed. This paper 

designs a simple smart light bulb controller using a timer 

integrated circuit and an infrared sensor which is attached 

to light fitting to minimize energy consumption 

automatically. The experiment shows 79.6% efficiency 

compared to the existing product in market. 

 

Keywords: Light bulb, timer, infrared sensor, efficiency. 

I. PENDAHULUAN 

Sumber energi listrik di Indonesia yang telah 

dimanfaatkan masih sangat terbatas [1]. Data 

menunjukkan bahwa rasio pemenuhan kebutuhan 

listrik oleh sumber alternatif selain minyak bumi 

masih rendah sekitar 12% [2]. Sementara jumlah 

pasokan minyak bumi terus menurun. Langkah 

penghematan energi merupakan salah satu langkah 

alternatif memperpanjang ketersediaan listrik nasional. 

Penghematan energi bergantung pada perilaku dan 

kesadaran manusia. Keberhasilannya 80% ditentukan 

manusia [2], yang berarti kealfaan manusia berakibat 

80% ketidakberhasilan penghematan. Oleh karenanya, 

langkah penghematan energi tidak dapat bergantung 

pada langkah manual. Disamping itu, konsumsi lampu 

penerangan mencapai 30% dari total konsumsi [2]. 

Penulis mengajukan penyisipan rangkaian otomatis 

pada fitting lampu listrik, agar ketergantungan 

terhadap kesadaran manusia dapat dikurangi.  

Perangkat yang diajukan berupa smart light fitting, 

menggunakan rangkaian timer terintegrasi 555 yang 

dikombinasikan dengan sensor inframerah pasif 

(Passive Infrared, PIR). Tujuannya adalah mengurangi 

konsumsi daya saat kondisi tidak menyala atau stand 

by. 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Lampu Dengan Sensor Gerak Existing 

Survei sederhana dilakukan dengan mencari lampu 

dengan sensor gerak di pasaran. Sebagai hasilnya, 

diperoleh beberapa jenis lampu, diantaranya lampu 

dengan sensor yang tidak tampak, maupun sensor 

yang terpisah. Dari sampel yang ditemukan, diambil 

satu sampel dengan efisiensi paling baik.  

Penelitian sulit memvalidasi pembanding dimana 

desain lampu yang diiringi karya ilmiah terakhir sulit 

didapatkan. Oleh karenanya, penelitian ini hanya 

hanya membandingkan kinerja produk hasil desain 

dengan sampel lampu jenis LED dengan daya 7 watt, 

220 volt AC, 22 elemen LED, intensitas 427 lumen, 

dan cahaya Putih seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Lampu LED Pembanding 

B. Sensor Pyroelectric (PIR Sensor) 

Pyroelectric sensor merupakan inti dari sensor 

Passive Infrared Receiver (PIR) yang ditunjukkan 

pada Gambar 2. Pengikut  tegangan dengan  JFET 

tunggal mengubah arus dari PIR menjadi tegangan 

keluaran [3].  
 

                
 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Sensor Pyroelectric 

 

 PIR bekerja dengan mengukur energi inframerah 

yang dihasilkan oleh panas. Manusia dan hewan 

termasuk diantaranya yang bisa menghasilkan panas 

walaupun kecil, rata rata 9-10 mikrometer energi 

inframerah [3]. 
 

C.  Silicon Controlled Rectifier (SCR) 
 
SCR dalam banyak literatur disebut thyristor. Pada 

prinsipnya untuk membuat thyristor menjadi aktif 

adalah dengan memberi arus trigger dengan memicu 

tegangan pada gerbang (gate) thyristor. Sebagai 

contoh datasheet SCR tipe 2N4441 memberikan 

tegangan dan arus pemicu yaitu; VGT =0,75 Volt, Rinput 

= 415 ohm dan IGT =10 mA. 

.  
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Pewaktu Dengan NE555
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D. Timer NE 555 
 

Rangkaian terintegrasi (IC) NE 555 didesain 

sedemikian rupa sehingga hanya memerlukan sedikit 

komponen luar untuk bekerja. IC NE 555 bekerja 

dengan memanfaatkan prinsip pengisian (charging) 

dan pengosongan (discharging) dari kapasitor 

melalui resistor eksternal [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rangkaian Monostable 555 [5] 

Gambar 3 menunjukkan rangkaian monostable 

dengan resistor Rt dan kapasitor Ct  luar. Prinsipnya 

rangkaian ini akan menghasilkan pulsa tunggal dengan 

lama waktu tertentu pada keluaran, jika trigger dari 

komponen ini dipicu. Persamaan untuk t (waktu) 

adalah [5]: 

 

                                             ................................ (12) 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Rangkaian 
 

Rancangan rangkaian pewaktu monostable dengan 

Proteus [6] ditunjukkan pada Gambar 4. Pada 

rangkaian ini apabila pin 2 dipicu masukan rendah, 

maka keluaran pin 3 akan bernilai tinggi dengan 

durasi tergantung dari besar nilai kapasitas C2 dan 

nilai resistansi RV1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Rancangan Rangkaian 

 
 

B. Rancangan Printed Circuit Board (PCB) 
 

Layout PCB yang dirancang dengan Protel [7] 

adalah bagian yang berfungsi untuk merakit 

komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian 

elektronika. Layout PCB untuk sistem pewaktuan IC 

NE 555 ditunjukkan pada Gambar 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 5.  Rancangan Layout PCB 

 
 

C. Rancangan Tampilan Produk 
 

Hasil rancangan rangkaian pengendali otomatis 

untuk menghemat konsumsi energi listrik ditunjukkan 

pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.   Hasil Rancangan Produk 

 

D.  Rancangan Pengujian Produk 
 

Pengujian sensor dilakukan dengan cara 

menempatkan fitting lampu yang telah terintegrasi 

dengan sensor pada plafon dengan jarak 4 m terhadap 

lantai. Pengujian produk ditunjukkan Gambar 7. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Pengujian Produk 
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IV. HASIL PENGUJIAN 

A. Uji Respons Produk 

Dari hasil pengujian reaksi sensor terhadap 

kehadiran manusia yang membuat lampu otomatis 

hidup diperoleh data rata-rata seperti pada Tabel 1. 
 

Tabel. 1  Hasil Pengujian Sensor Terhadap Jarak 

Jarak ke 

Sensor (m) 

Reaksi Terdeteksi (%) 

Usulan Existing 

2,5 100 100 

3 100 100 

4 100 50 

5 
Tidak 

Terdeteksi 

Tidak 

Terdeteksi 
 
 

B. Konsumsi Energi 
 

Pengujian besaran penyerapan daya pada sistem 

elektronik pada saat lampu tidak menyala ditunjukkan 

pada Gambar  8. 
 
 

 

 

 

 
                
                          (a)                                      (b) 

Gambar 8. (a) Arus AC Yang Terukur 5,98 mA; (b) 

Tegangan   Keluaran Dioda Zener 
 

Pada saat pengukuran tegangan jala-jala listrik 

adalah 215 VAC dan arus AC yang terukur adalah 5,98 

mA = 0,00598 A, dimana tegangan drop (tegangan 

jatuh) pada resistor 20k = 119,6 VAC. Disipasi daya 

yang timbul pada resistor 20k adalah 0,72 Watt. 

Tegangan keluaran dioda zener = 4,56 Volt DC. Pada 

dioda zener terjadi disipasi daya = 0,027 watt. Tabel 2 

menunjukkan hasil pengujian konsumsi daya. 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian Catu Daya Tanpa Transformator 

  
 

 

 
 
 
Berdasarkan data pengukuran, besar disipasi daya 

yang timbul pada saat lampu tidak menyala = 1,2857 

Watt. Sementara itu, besaran arus pada lampu LED 

otomatis yang terdapat di lapangan pada saat lampu 

tidak menyala = 28,9 mA seperti pada Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Lampu Motion Detector Lamp Type LED 

 

Berdasarkan data hasil pengukuran arus, maka 

disipasi daya yang timbul pada saat lampu tidak 

menyala adalah PLampu  = 6,2 Watt. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pengujian efisiensi disipasi daya lampu 

otomatis pada saat kondisi stand by atau lampu tidak 

menyala dari perangkat yang dirancang menunjukkan 

hasil yang positif. Lampu penerangan ruangan 

otomatis  yang terintegrasi dengan pewaktu IC555 

lebih efisien 79,26% dibandingkan dengan sampel 

lampu sensor gerak  yang ada di pasaran. 

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa, 

efisiensi disipasi daya lampu otomatis pada saat lampu 

tidak menyala dapat ditingkatkan dengan cara 

memodifikasi pada rangkaian catu daya. 
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Abstract –Worldwide Interoperability for Microwave 

Access (WiMAX) is a broadband wireless access 

technology which is able to provide high datarate 

connection and wide area coverage. However, long range 

access for small subscriber equipment generates issue on 

battery survivability. This paper proposes transport load 

arrangement to reduce the energy consumption on 

subscriber side. The evaluation shows the promising 

results. The two-packet arrangement causes 0.48% 

energy reduction from 47.61 Joule to 47.38 Joule. 

Further, the three-packet arrangement reduces energy 

consumption 0.59% to about 47.33 Joule. 

 

Keywords: WiMAX, subscriber station, energy efficiency, 

transport layer. 

I. PENDAHULUAN 

Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(WiMAX) merupakan realisasi standar 802.16 

WirelessMAN Institute of Electrical and Electronics 

Engineering (IEEE) [1] untuk menyediakan akses 

wireless berkecepatan tinggi. Akses ini mendukung 

aplikasi multimedia seperti video streaming.  

Perangkat komunikasi bergerak menggunakan 

baterai sebagai sumber energi. Ketahanan baterai 

sangat tergantung pada aplikasi yang berjalan. 

Semakin tinggi kapasitas dan semakin jauh jarak 

transmisi berpotensi mempercepat pengosongan 

baterai [2].  

Rancangan aplikasi pada pesawat pelanggan turut 

menentukan seberapa banyak sinyal-sinyal 

komunikasi berinteraksi. Semakin tinggi intensitas 

interaksi, semakin tinggi kebutuhan energi dari baterai. 

Sementara aplikasi berbasis jaringan, tidak terlepas 

dari penggunaan protokol transport. Artikel ini 

melaporkan penelitian pengurangan konsumsi energi 

perangkat pelanggan WiMAX dengan menggunakan 

pengaturan beban protokol transport. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. WiMAX 

WiMAX menggunakan standar IEEE 802.16 yang 

termasuk dalam kategori Wireless Metropolitan Area 

Network (WMAN) yang telah mengalami beberapa 

perkembangan dan penyempurnaan. Standar 802.16 

dirilis pada Desember 2001 untuk layanan fixed 

wireless broadband dengan konfigurasi point to point 

dan bekerja pada frekuensi 10-66 Ghz. Sementara 

standar 802.16a yang dirilis pada Januari 2003 

dirancang bekerja pada frekuensi 2–11 GHz. Standar 

ini ditingkatkan menjadi 802.16d yang bekerja pada 

frekuensi yang sama namun dengan kecepatan yang 

mencapai 70 Mbps. Standar 802.16 sampai standar 

802.16d dirancang untuk aplikasi fixed.  

Standar 802.16e yang dirilis pada Desember 2005 

yang ditujukan untuk aplikasi bergerak yang mampu 

melakukan prosedur handover dan roaming. 

 

B. Efisiensi Energi 

Banyak penelitian yang berusaha meminimalkan 

konsumsi energi perangkat wireless dikarenakan 

keterbatasan baterai. Penelitian umumnya 

menitikberatkan pada opsi energy-aware hardware, 

middleware maupun aplikasi yang efisien [3]. 

Usaha pengurangan konsumsi energi dapat 

dilakukan di beberapa lapisan TCP/IP [4]: 

- Lapisan fisik melalui efisiensi pemilihan frekuensi, 

modulasi, multiplexing dan channel coding. 

- Lapisan data link melalui penggunaan error 

control, metode framing yang efisien, maupun 

skema keamanan yang praktis. 

- Lapisan jaringan melalui metode ruting, 

pengalamatan dan manajemen yang efisien. 

- Lapisan transport dengan optimasi protokol. 

- Lapisan aplikasi dengan mengurangi proses yang 

tidak efisien. 

   

Penelitian pada lapisan fisik dan data link yang 

dilakukan Han et.al [5] menunjukkan angka konsumsi 

energi signifikan pada subscriber station. Dari sisi 

jumlah user perangkat bergerak mencapai 6 juta di 

tahun 2013 [6]. Hal ini menjadi perhatian khusus 

dalam meminimalkan energi di sisi user. 

Sementara penelitian ruting mendominasi lapisan 

jaringan dimana paket update menjadi isu utama [7]. 

Penelitian lapisan transport terfokus pada layanan 

yang membedakan wireless dan wireline seperti 

metode splitting [8] maupun multipath [9]. Sementara 

penelitian di lapisan aplikasi [3] menunjukkan hidden 

background process menyerap energi terbanyak.  
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III. METODE YANG DIUSULKAN 

 

Pengaturan beban transport layer protokol 

dikembangkan berdasarkan ide framing WiMAX yang 

bersifat periodik, dimana data yang lebih dahulu 

masuk ke buffer di link layer subscriber station tidak 

berarti terkirim lebih dahulu, karena harus menunggu 

frame uplink yang bersesuaian. Oleh karenanya 

penggabungan paket satu dengan yang lain pada 

protokol transport berpotensi mengurangi bandwidth 

request dan memaksimalkan kapasitas frame uplink. 

Dengan berkurangnya pemancaran bandwidth 

request, semakin rendah potensi collision di sisi base 

station. Hal ini berakibat positif pada pengurangan 

konsumsi energi. Singkatnya, penggabungan paket di 

buffer protokol transport dengan paket sebelum atau 

sesudahnya untuk memaksimalkan kapasitas 

pengiriman berpotensi mengurangi konsumsi energi.  

Tinjauan matematis ide di atas adalah diluar 

cakupan ulasan paper ini. Namun demikian, evaluasi 

dengan simulasi diberikan pada seksi berikut. 

 

IV. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Simulasi 
 

Evaluasi pengaruh pengaturan beban protokol 

transport terhadap konsumsi energi dengan metode 

simulasi melibatkan piranti lunak network simulator, 

NS-2.35 yang telah diintegrasikan dengan modul radio 

WiMAX.  

Untuk memudahkan monitoring paket video, pada 

modul protokol transport di sisi pengirim dilakukan 

pencatatan waktu kirim. Informasi waktu kirim ini 

berikut nomor urut paket disisipkan sebagai data 

tambahan protokol transport, yang kemudian dibaca 

dan dibandingkan dengan waktu penerimaan paket di 

sisi penerima. Sehingga perhitungan delay dan packet 

loss mudah dilakukan.  

Implementasi pengaturan beban protokol transport 

dilakukan dalam tiga kondisi. Kondisi pertama, 

evaluasi simulasi dijalankan tanpa pengaturan beban 

protokol transport. Kondisi kedua simulasi dijalankan 

dengan melakukan pengaturan beban protokol 

transport dimana 2 frame tipe p dari trafik multimedia 

digabung menjadi 1 frame p. Kondisi ketiga simulasi 

dijalankan dengan melakukan pengaturan beban 

protokol transport dimana 3 frame p pada data asli 

digabung menjadi 1 frame p. 

Hasil perekaman data yang diterima dari setiap 

kondisi dianalisis untuk memperoleh nilai delay, 

packet loss, dan konsumsi energi.  

 
B. Spesifikasi WiMAX 

Modul WiMAX NIST ditambahkan ke NS-2.35. 

Konfigurasikan jaringan WiMAX yang dievaluasi 

adalah jaringan point to multipoint (PMP) dengan satu 

base station (Gambar 1). Hal ini dilakukan agar fakta 

pengurangan konsumsi energi menjadi lebih fokus.  

Jumlah SS dibatasi hanya 4 buah agar model 

jaringan NIST yang memiliki kapasitas maksimum 

7Mbps tidak mengalami overload. 

 

 

Gambar 1. Konfigurasi Jaringan WiMAX 

 
Setiap subscriber station diatur untuk memiliki 

kecepatan yang berbeda, baik kondisi fixed (0 m/s); 

kondisi berjalan (1.39 m/s); kondisi kecepatan sedang 

(4.44 m/s) dan kecepatan tinggi (6.67 m/s).  

Pemancar WiMAX diatur untuk melingkupi area 

berdiameter 1000 m dengan 64 QAM dan model 

propagasi two-ray ground. Simulasi dilakukan 

sebanyak 20 kali dengan variasi bitrate trafik. 

 

C. Model Konsumsi Energi 

Konsumsi energi pada sistem diperoleh dari kuat 

daya yang dikeluarkan pada suatu mode operasi 

dikalikan dengan waktu yang digunakan selama mode 

tersebut berlangsung seperti yang diuraikan oleh 

Bezzera et al [11].  

Untuk mendapatkan konsumsi energi dari 

subscriber station pada modul WiMAX NIST maka 

dilakukan penyisipan variable nilai kuat daya pada 

setiap mode operasi ke dalam script mac802_16SS.cc 

dan mac802_16SS.h sesuai mode operasi tersebut. 

  

V. HASIL PENELITIAN 

 
A. Delay Transmisi 

Delay transmisi merupakan penundaan yang 

dialami paket dari proses kirim ke proses terima. 

Delay ini bervariasi untuk ketiga kondisi (Tabel 1), 

dimana pengaturan beban menyebabkan kenaikan nilai 

delay. 

 

Tabel 1. Hasil pengujian delay transmisi 

Tanpa 

Pengaturan 

Beban 

Pengaturan 

Beban 1 

Pengaturan 

Beban 2 

0.097 s 0.102 s 0.101 s 

   

 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
152 

B. Delay Total 

 Delay total merupakan penjumlahan dari delay 

transmisi dengan delay buffering. Hasil penelitian 

(Tabel 2) menunjukkan bahwa semakin banyak 

jumlah paket yang digabungkan, semakin tinggi delay 

total yang dialami paket tersebut. 

 

Tabel 2. Delay total 

Tanpa 

Pengaturan 

Beban 

Pengaturan 

beban 1 

Pengaturan 

Beban 2 

0.097 s 0.118 s 0.121 s 

   

 
C. Packet Loss 

Secara umum, pengaturan beban menyebabkan 

kenaikan packet loss. Hal ini disebabkan, 

penggabungan paket protokol transport kemungkinan 

menyebabkan over capacity, dimana kelebihan 

muatan akan dibuang dan menjadi bagian dari paket 

yang hilang (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Packet loss 

Tanpa 

Pengaturan 

Beban 

Pengaturan 

beban 1 

Pengaturan 

Beban 2 

28.74% 33.82% 33.24% 

   

 
D. Konsumsi Energi 

Gambar 2 menunjukkan reduksi konsumsi energi 

saat dilakukan pengaturan beban protokol transport. 

Pengurangan bandwidth request akibat pengaturan 

protokol transport menyebabkan konsumsi energi 

berkurang. Konsumsi energi berkurang drastis untuk 

penggabungan paket yang lebih intensif.  

Pengaturan beban protokol transport berhasil 

menurunkan konsumsi energi dari 47.6 Joule ke 47.35 

Joule. 

 

 

Gambar 2. Pengurangan Konsumsi Energi 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengaturan beban protokol transport 

mempengaruhi karakteristik delay, packet loss dan 

konsumsi energi pada subscriber station perangkat 

WiMAX.  

Pengaturan beban protokol transport 

menyebabkan delay rata-rata, delay total, dan packet 

loss meningkat dibandingkan sebelum dilakukannya 

pengaturan beban protokol transport. 

Namun demikian, tingkat konsumsi energi 

menurun ketika dilakukan pengaturan beban protokol 

transport. Sebelum dilakukan pengaturan beban, 

energi yang dikonsumsi sebesar 47.61 Joule. Nilai ini 

menurun sampai 0.48% saat dua paket digabungkan. 

Sementara penggabungan 2 paket menyebabkan 

konsumsi energi menjadi 47.38 Joule, Pada saat 

dilakukan pengaturan beban protokol transport 

dengan menggabungkan tiga frame, energi yang 

dikonsumsi sebesar 47.33 Joule atau menurun sebesar 

0.59%. 
.Penelitian ke depan dapat dilakukan dengan 

menggunakan jaringan bergerak nyata, maupun 

melibatkan aplikasi yang bervariasi. 
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Abstract - Low quality coal is a fossil fuel, largely 

deposited and spread in the world. Approximately 60 

percent of Indonesian’s coal deposits belongs to this 

category. Compared to other fossil fuels, coal has a 

negative environmental impact especially from chimney 

emissions. Chimney emissions of coal-fired power plant, 

disturbing ecosystems and human health are such as SO2 

(sulphur dioxide), ash, NOx (nitrogen oxide) and CO2 

(carbon dioxide).   Using dense medium cyclone 

technology, ash and sulphur of lignite coal decreased from 

18,82% to 11,70% and 0,91% to 0,88% . 

 
Keywords: Decrease ash and sulphur coal  

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 BATUBARA BERSIH : Membuat Batubara 

Berkualitas 

Batubara, bahan bakar fossil yang terbanyak, 

diperkirakan adalah tumbuh-tumbuhan yang 

memfosil. Diperkirakan kurang lebih diperlukan 15 

kaki tumbuh-tumbuhan yang dipadatkan untuk 

memperoleh lapisan batubara setebal 1 kaki. 

Tumbuhan yang dipadatkan ini, tanpa adanya udara 

dan dipengaruhi oleh temperature dan tekanan yang 

tinggi, selanjutnya akan berubah menjadi turf 

(tumbuhan lapuk), suatu bahan bakar yang 

mempunyai grade sangat rendah, kemudian menjadi 

batubara coklat, lalu menjadi lignite, kemudian 

menjadi batubara subbitumin, lalu menjadi bitumen, 

dan akhirnya menjadi batubara antrasitik. 

Batubara, sebagai bahan tambang (sering disebut 

batubara tertambang / run-of-mine atau ROM coal), 

jarang sekali mempunyai kualitas yang baik secara 

fisik maupun kimia, memenuhi persyaratan yang 

diperlukan industri, misalnya untuk tungku 

pembakaran semen, bahan bakar pembangkit listrik, 

dapur arang batu, dsb. Dan ini adalah fakta-fakta yang 

sering kita jumpai mengenai pemasaran batubara 

untuk keperluan domestik dan ekspor. Dan hal ini 

akan mengakibatkan terjadinya polusi serta 

pencemaran lingkungan pada saat terjadi pembakaran 

batubara. 

Salah satu alternatif teknologi yang dapat dipakai 

untuk mengurangi kadar sulphur dan abu (ash) 

batubara adalah dengan jalan mencuci batubara 

tersebut terlebih dahulu sebelum dipakai untuk 

keperluan industri. 

Pencucian batubara, dapat didefinisikan sebagai 

pemindahan zat / bahan-bahan mineral dari batubara 

tertambang untuk mendapatkan atau menghasilkan 

batubara bersih, dan tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan kualitas dan nilai kalor (Btu/lb) 

batubara dengan mengurangi kadar sulphur dan kadar 

abunya (ash), separo atau dua pertiga dari sulphur 

yang terjadi dalam batubara dapat dihilangkan dengan 

pemecahan dan pemisahan melalui proses mekanik. 

Semua zat atau bahan-bahan yang terkandung dalam 

batubara dapat dibersihkan secara fisik. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas batubara dari tempat penambangan ke tempat 

industri yang membutuhkan biasanya berkisar pada 

masalah transportasi dan sistem penanganannya. 

Faktor-faktor tesebut yaitu antara lain : 

a. transportasi suplai batubara antara tempat 

penambangan dan pabrik pencucian; 

b. perlakuan terhadap batubara tertambang (mis.: 

pemecahan, sizing, dan pemisahan non-

batubara); 

c. timbunan, keseragaman jenis batubara dan 

pencampuran untuk pabrik pencucian; 

d. transportasi produk yang siap dijual dari tempat 

penambangan ke tempat yang membutuhkan; 

e. timbunan, keseragaman dan campuran produk 

batubara siap jual yang berasal dari tempat lain 

di terminal akhir batubara. 

Diharapkan akan dihasilkan batubara yang lebih 

baik kualitasnya setelah mengalami proses pencucian 

terlebih dahulu, dan tentunya juga akan menghasilkan 

mutu bakar yang baik serta mengurangi dampak polusi 

yang terjadi. 

 

1.2 Tujuan-Tujuan Membersihkan Batubara 
Secara keseluruhan tujuan dari pencucian 

batubara secara fisik ini adalah untuk menghasilkan 

produk batubara yang layak jual secara konsisten, 

secara spesifik akan meningkatkan kualitas produksi 

dan relative sebanding dengan biaya dan hasil yang 

sudah dikeluarkan oleh perusahaan penambangan. 

Beberapa obyek spesifik untuk mencapai tujuan ini 

antara lain adalah : 

1. memaksimalkan hasil produk siap jual; 

2. meminimalkan kehilangan material karbon 

yang terbuang; 

3. meminimalkan biaya. 

 

 

1.3 Kualitas Batubara Setelah Dibersihkan 
Kualitas yang dimiliki batubara, yang biasanya 

juga merupakan parameter dari harga jual batubara 

antara lain : 
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a. Kadar abu (ash); 

b. Kadar air (moisture); 

c. Bahan-bahan menguap (volatile matter); 

d. Spesifik Energy; 

e. Komposisi abu (ash composition); 

f. Kadar lumer abu (ash fusibility); 

g. Kadar mengendap abu (ash precipitability); 

h. Grindability (HGI). 

 

Bahan-bahan mineral dan kadar air dapat 

dikontrol langsung pada proses pencucian batubara.  

Oleh karena itu, kebanyakan kontrak suplai batubara 

ditentukan dengan sebuah harga maksimum abu, 

biasanya dalam kondisi udara kering, dan total kadar 

air. 

 

1.4 Pencucian Batubara 

Penggunaan batubara sebagai sumber energi 

alternative merupakan pilihan yang mempunyai 

prioritas cukup tinggi karena jumlah cadangan 

batubara yang masih dapat diandalkan untuk jangka 

waktu yang relatif lebih lama ( > 200 tahun ), terutama 

cadangan batubara kualitas rendah (jenis lignit) yang 

besarnya 70% dari jumlah cadangan keseluruhan. 

Batubara jenis lignit mempunyai kadar air dan abu 

yang tinggi dan kandungan panas (calorific value) 

yang rendah yaitu 4010 – 4550 kcal/kg. Lignit 

mempunyai titik nyala antara 400C hingga 500C. 

Teknologi konversi batubara dewasa ini masih 

mempunyai kekurangan-kekurangan dalam hal 

efisiensi pembakaran (hanya 70% - 80%), 

terbentuknya hasil-hasil samping yang cukup 

mengganggu seperti abu terbang (fly ash) dan gas 

beracun (NOx dan SOx).  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teknologi 

batubara bersih dengan cara melakukan pencucian 

terhadap batubara terlebih dahulu sebelum batubara 

digunakan untuk proses pembakaran. 

Sebelum ada mesin untuk keperluan pengerjaan 

tambang, pemisahan batubara dari batu dilakukan 

dengan tangan. Untuk selanjutnya, penggunaan mesin 

dan pengerjaan dengan proses tinggi telah 

menggantikan pemisahan lapisan batubara dari 

material lain secara manual (dengan tangan) dan telah 

mendorong untuk dikembangkannya pencuci batubara 

yang lebih ekonomis dan menaikkan kualitas batubara, 

menjadi lebih baik. 

Metode pencucian batubara yang pertama kali  

dioperasikan adalah dengan metode Jigs yang mana 

juga dapat diterapkan untuk mineral lain selain 

batubara. Dalam Jigs  pemisahan partikel (material 

non-batubara) adalah material yang mempunyai 

density lebih rendah dari tekanan gravitasi akan 

membuat partikel tersebut terbawa melalui sebuah 

pusaran air. Sedangkan hasilnya (material batubara) 

adalah yang sesuai dengan nilai density akan terapung. 

(lihat Gambar 1) 

 

 
                

Gambar 1. Prinsip pencucian batubara – jigs 

 

Sangat berlainan, pemisahan batubara dengan 

menggunakan sebuah media-pemisah (dense medium), 

tidak jelas pemisahan antara produk batubara dengan  

partikel non-batubara di dalam sebuah Jig. Hal ini 

menyebabkan tidak mungkin terjadi pemisahan secara 

efisien untuk partikel-partikel yang mempunyai 

proporsi kandungan batubara tinggi yang mendekati 

density media pemisah dan batubara dengan ukuran 

partikel kecil.  

Dalam proses pencucian batubara, terdapat tiga 

tahap proses yang harus dialami oleh batubara. 

Adapun ketiga tahap proses tersebut adalah :  

i. Proses penyamaan ukuran (sizing); batubara 

hasil dari penambangan akan mempunyai 

ukuran dan bentuk yang bermacam-macam, 

ada yang berupa bongkahan besar, sedang, 

ukuran kecil maupun yang berupa pasir 

batubara (fines coal). Dalam proses ini 

diharapkan batubara yang siap untuk dicuci 

akan mempunyai ukuran maksimum yang 

sama (  50mm – 100mm) sehingga akan 

mampu dipasok kedalam mesin cuci 

batubara. 

ii. Proses pencucian (washing); dalam proses ini 

akan terjadi pemisahan antara material yang 

bukan batubara (reject coal) dengan material 

batubara (clean coal). 

iii. Proses pengeringan (drying); batubara yang 

keluar dari proses pencucian akan masuk 

kedalam mesin pengering dan selanjutnya 

siap untuk digunakan. 
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Gambar 2. Proses pencucian batubara;((a),(b) : proses 

sizing),  

((c) : proses washing), ((d): reject coal), ((e) : clean 

coal) 

 

Dari  ketiga tahap proses pencucian batubara 

tersebut, proses pencucian merupakan proses yang 

paling penting dan menentukan kualitas dari batubara 

bersih yang dihasilkan. Untuk selanjutnya akan 

dibahas lebih lanjut mengenai proses pencucian 

dengan teknologi Pusaran Aliran Padat ( Dense 

Medium Cyclone ). 

 

 
 

Gambar 3. Penulis didepan mesin cuci batubara 

 

 

II.  PROSES PENCUCIAN BATUBARA 

Sebuah cyclone yang terdiri dari sebuah 

kerucut terpancung dengan bagian silinder pada 

bagian ujungnya  (Lihat Gambar 4.a.) dan lubang 

pasokan pada bagian  silinder. Aliran pasokan bahan 

dibagi menjadi dua aliran pusaran; yaitu aliran 

kencang (overflow) dan aliran lambat (underflow). 

Aliran kencang terkumpul dalam pipa yang terletak di 

tengah cyclone disebut dengan alat pencari pusaran 

(vortex finder) yang mengalir melalui ujung pusaran 

yang lebar. Aliran lambat dihembuskan melalui pintu 

(underflow opening) pada bagian ujung yang sempit 

dari bagian yang berbentuk kerucut. Titik hembus ini 

dikenal sebagai  mulut (orifice) atau pipa aliran lambat 

(nozzle). 

 Batubara mentah (raw coal) dengan rentang 

ukuran yang cocok, dipompakan atau dipasok dari 

kepala tangki (feed) kedalam lubang masuk cyclone 

sebagai suatu suspensi dalam aliran padat yang 

mengandung magnetite. Batubara bersih diangkut ke 

dalam pusaran dan dilepaskan dalam aliran kencang. 

Bahan yang ditolak (non-batubara) mengalir melalui 

badan pusaran kearah sumbat dan keluar melalui 

aliran lambat. 

 Diameter orifice mempunyai ukuran lebih 

kecil dari diameter vortex finder, dimaksudkan untuk 

menekan sebagian batubara  keluar melalui vortex 

finder dimana sebagian besar batubara mengalir secara 

normal. 

 

 
( a ) 

 
( b ) 

Gambar 4. Alat pencuci batubara – cyclone 

 

2.1 Prinsip Pemisahan Batubara di dalam Cyclone 

 

Dalam sebongkah batubara bulat (dengan asumsi 

bahwa benda tersebut memang ada), dengan massa m 

dan volume v. Jika massa dari bongkahan batubara ini 
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kurang dari massa benda cair dengan volume yang 

sama, maka benda tersebut tidak akan tenggelam 

dalam cairan (Gambar 5.). 

Daya pada bongkahan batubara tersebut adalah 

mg, dimana g merupakan peningkatan kecepatan / 

akselerasi yang disebabkan oleh gravitasi bumi yang 

juga diwakili oleh gdv, dimana d adalah kepadatan 

(density) batubara. Ini karena m = dv, cairan yang 

volumenya v-nya dipindahkan dan mempunyai massa 

akan menjadi sama dengan volume bongkahan 

batubara v. 

 

 

 
( a ) 

 
( b ) 

Gambar 5. Daya yang mempengaruhi perangai 

pengendapan batubara. 

 

Jika batubara tersebut tenggelam, tetapi cairan 

tersebut mengeluarkan daya dorong ke atas, yang 

disebut daya apung. Oleh karena itu, benda bulat 

tersebut tidak akan tenggelam jika gdv = gDv, dan 

dengan demikian kecepatannya akan menjadi nol. 

Karena perbedaan antara gdv dan gDv semakin 

melebar, benda bulat tersebut akan mengendap dengan 

laju kecepatan yang makin lama makin bertambah.  

Sehingga kecepatan s sebanding dengan perbedaan ini, 

yaitu : 

 s  gdv – gDv    

                          (1) 

 

Pada keadaan yang sesungguhnya, pecahan 

batubara itu tidak bulat, bahkan tidak mulus dan 

bongkahan batubara tersebut akan menemui bentuk 

perlawanan dari efek daya apung. 

Dalam usaha untuk lebih bergerak ke bawah, 

batubara tersebut menghadapi perlawanan R yang juga 

harus dikurangkan dari daya tarik ke bawah untuk 

memberikan kecepatan s  gdv – gDv – R. 

Bulatan batubara akan terus berakselerasi sampai 

kenaikan dalam R (yang terjadi ketika bulatan tersebut 

bertembah kecepatannya) mengurangi daya tarik 

bersih ke bawah menjadi nol. Pada tahap ini, bulatan 

batubara tersebut akan mencapai kecepatan dimana 

benda tersebut bergerak sampai mencapai dasar bejana 

yang berisi cairan (dengan asumsi cairan itu 

merupakan cairan homogen atau cairan kental yang 

stabil). 

Suatu pusaran atau inti udara yang sering 

terbentuk apabila suatu kolam atau bak pembasuh 

tangan dikosongkan. Ketika air bergerak pada lubang 

penyumbat, air tersebut berputar lebih cepat, yaitu 

kecepatannya meningkat sementara radiusnya 

menurun. Kecepatan air berputar menimbulkan daya 

sentrifugal yang lebih tinggi pada pusat pusaran. 

Dalam suatu pusaran, daya sentrifugal mempunyai 

kemungkinan daya duapuluh kali gravitasi bumi pada 

dinding pusaran dekat lubang masuk berbentuk 

silinder pada bagian atas pusaran, tetapi dapat 

meningkat menjadi lebih dari 700 kali gravitasi bumi 

dekat pusat inti udara. Karena semua benda padat 

harus meninggalkan pusaran dekat poros tengah, 

benda padat tersebut semuanya harus melalui wilayah 

dengan daya sentrifugal yang tinggi. 

Apabila suatu partikel berputar dalam lingkaran 

seperti dalam suatu pusaran, maka percepatan 

sentrifugalnya adalah :  

 
r

S
g

2

     

                      (2) 

 

Dimana : S = kecepatan partikel mengelilingi 

lingkaran 

       r  =   radius lingkaran 

 

Persamaan (2) ini menerangkan apa sebabnya 

ketika partikel memilih ke arah pusat pusaran, 

kecepatannya menjadi lebih besar, karena r secara 

terus menerus bertambah kecil dan S bertambah besar. 

Asas mengapung dan tenggelam, yaitu nilai-nilai 

relatif dari d dan D tidak terpengaruh, tetapi karena 

percepatan sentrifugal jauh lebih besar dari gravitasi 

bumi, maka laju kecepatan dimana segala sesuatu 
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terjadi, baik mengapung atau tenggelam, jauh lebih 

cepat. 

Dengan demikian, pusaran tersebut yang secara 

komparatif merupakan suatu kepingan peralatan yang 

kecil, mempunyai kapasitas alir yang tinggi karena 

daya dorongnya yang jauh lebih besar, menjadikan 

segala sesuatunya berlangsung jauh lebih cepat 

daripada jika dilakukan dalam kolam dengan aliran 

padat. 

Sehingga dari Gambar (5b.), apabila s negatip, 

bongkah batubara akan mengapung. Dan daya yang 

mengatur kecepatan mengendap s dari bulatan 

batubara dalam suatu pusaran menjadi : 

 s  RvD
r

S
vd

r

S


22

  

                                  (3) 

 

Cairan organic dan larutan seperti air jarang 

digunakan dalam memisahkan sarana padat dan oleh 

karena itu sifat-sifat cairan kental dari partikel benda 

padat yang halus merupakan hal yang sangat penting 

dalam menggunakan proses secara komersial. 

Kepadatan relatif (density) dari sarana benda 

padat merupakan hal yang paling penting yang dapat 

digunakan. Ukuran partikel benda padat itu akan 

menentukan kemantapan cairan kental tersebut untuk 

digunakan sebagai sarana pemisah. 

Dengan demikian, jika kecepatan mengendap  

gc(d-D) –R, dimana g berakselerasi yang disebabkan 

oleh gravitasi bumi, v adalah volume partikel sarana, d 

adalah kepadatan relatif dari partikel sarana, D adalah 

kepadatan relatif dari cairan yang berisi sarana benda 

padat, yaitu air = 1 dan R adalah factor perlawanan, 

maka keterkaitannya menunjukkan bahwa kecepatan 

mengendap dapat dikurangi dan dengan demikian 

kestabilan dapat ditingkatkan dengan cara memiliki : 

 

a) partikel kecil, yaitu v rendah; 

b) sarana benda padat dengan kepadatan relatif 

rendah, yaitu d; atau 

c) perlawanan cairan yang tinggi terhadap 

gerakan partikel, yaitu R yang tinggi. 

 

Keadaan ini diwujudkan dalam praktek karena: 

sarana benda padat biasanya digerinda sampai ukuran 

yang sangat halus; cairan kental yang mengandung 

megnetit biasanya dimantapkan dengan 

mempertahankan perbandingan lumpur tanah liat; 

semua lumpur ini disamping mengurangi v, juga 

menambah kepadatan sarana, dengan demikian 

menaikkan R. Akan tetapi, jika perlawanan terlalu 

berat sebagai akibat penumpukkan lumpur, sarana 

tersebut akan melawan gerakan batubara dan pecahan 

batuan dan ketidakefisiennan akan timbul dalam 

pemisahan. Hal ini harus diperbaiki dengan 

‘membersihkan’ sarana tersebut dengan 

menghilangkan kelebihan tanah liat dari mesin cuci 

batubara. 

 

2.2 Media Cuci Batubara 
Sebagian besar standar industri proses pencucian 

batubara di dunia menggunakan bubur kental 

berbahan dasar magnetit padat halus. 

 

Gambar 6. Siklon pencuci batubara 

 

Magnetit, merupakan bahan tambang dasar alami 

untuk pembersihan batubara, sedangkan silikon besi 

atau campuran magnetit dan silikon besi untuk 

pemisahan bijih tambang berkepadatan besar. 

Magnetit yang biasanya digunakan mempunyai 

kepadatan  1.35 g/cm
3
, dibawah kepadatan tersebut 

kestabilannya akan hilang dengan cepat, diatasnya 

sampai sekitar 1.80 g/cm3; kekentalan akan menjadi 

masalah. Magnetit mempunyai struktur kristal kubik, 

masuk dalam keluarga spinel dengan rumus kimia 

Fe
2+

Fe2
3+

O4. Struktur kimianya didasarkan pada kisi-

kisi oksigen kubik yang dikemas secara rapat. Ion Fe
2+

 

dan Fe
3+

 lebih besar daripada ion oksigen sehingga 

Fe
2+

 dan Fe
3+

 cocok untuk lubang (atau tempat 

kedudukan) pada kisi-kisi oksigen. 

Spesifikasi umum magnetit dunia adalah sebagai 

berikut : 

- kepadatan relatif : 4,9 – 5,2 g/cm3; 

- kandungan bahan magnet :  95% menurut 

beratnya. 

- Analisis kimia khususnya : 

Fe   : 68,00 % min 

P   :   0,09 % maks 

S   :   0,05 % maks 

SiO2  :   2,50 % maks 

Al2O3  :   0,60 % maks 

Cu   :   0,03 % maks 

Ti   :   0,23 % maks 

Na + K  :   0,13 % maks 

H2O   : 10,00 % maks 

Lain-lain  :   0,15 % maks 

Feed coal 

Feed coal 
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Gambar 7. Magnetite 

Kelebihan teknologi pencucian batubara aliran 

pusar bubur kental magnetit dibandingkan dengan 

teknologi pencucian batubara baum jig plant, terletak 

pada kemampuannya mencuci batubara berbagai 

ukuran dengan hasil yang baik, karena teknologi ini 

menggunakan media pemisah bubur kental magnetit 

yang kepadatannya dapat disesuaikan dengan 

kepadatan  batubara. 

 

2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Batubara Cuci. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

batubara cuci saat ditransportasikan dari tambang ke 

pemakai adalah : 

a. sarana transportasi batubara antara tambang dan 

pabrik pencucian; 

b. perlakuan terhadap batubara, seperti pemecahan 

serta pemisahan batubara dan non-batubara; 

c. penimbunan, penyeragaman dan pencampuran di 

pabrik pencucian; 

d. proses pencucian; 

e. penimbunan, penyeragaman dan pencampuran 

batubara setelah dicuci; 

f. penimbunan, penyeragaman dan pencampuran 

dengan batubara setelah dicucidari tempat lain di 

terminal akhir batubara; 

g. transportasi batubara setelah dicuci dari pabrik 

pencucian ke pemakai. 

h. Seperti diketahui batubara dengan nilai kalor 

lebih tinggi dan polusi lebih rendah dapat 

diperoleh dengan proses pencucian lebih dulu. 

 

III. HASIL PENCUCIAN BATUBARA 

 

Pada tulisan ini jenis batubara yang dicuci adalah 

Lignit dan berasal dari desa Asam – asam Kalimantan 

Timur. Serta pada tabel 1., dapat dilihat kadar abu, 

sulpur dan air batubara lignit dan batubara lignit cuci. 

 
 

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa batubara lignit 

dengan berat rata-rata 75.551,40 ton memiliki kadar 

abu terdistribusi rata sebesar (75.551,40 / 96.228,6) x 

23,98% = 18,82%. atau seberat 14.218,8 ton.    Kadar 

abu batubara lignit cuci rata-rata adalah sebesar 

11,70% atau seberat 8.839,51 ton, sehingga ada 

pengurangan kadar abu batubara sebesar : (18,82 - 

11,70)% = 7,12%  atau pengurangan berat : (14.218,8 

– 8.839,51) ton = 5.379,29 ton.      

Batubara lignit dengan berat rata-rata 75.551,40 

ton akan memiliki kadar  

sulpur terdistribusi rata sebesar (75.551,40 / 96.228,6)  

x 1,16 % = 0,91% atau seberat 687,52  ton.  Kadar 

sulpur batubara lignit cuci rata-rata sebesar 0,88% 

atau seberat 664,85 ton, sehingga ada pengurangan 

kadar sulpur batubara sebesar : (0,91  - 0,88)% = 

0,03% atau pengurangan berat :  (687,52 – 664,85) ton 

= 22,67 ton.    Batubara lignit dengan berat rata-rata 

75.551,40 ton akan memiliki kadar air terdistribusi 

rata sebesar (75.551,40 / 96.228,6) x 28,25% = 22,18 

% dan kadar air batubara lignit cuci rata-rata sebesar 

28,33% . 

 

IV. KESIMPULAN 

 

1. Teknologi pencucian batubara dengan 

menggunakan cyclone dan media magnetite 

mampu menurunkan kadar abu batubara 

lignit dari 18,82% menjadi 11,70%, kadar 

sulpur batubara lignit dari 0,91% menjadi 

0,88%. 

2. Parameter utama batubara sebagai bahan 

bakar PLTU adalah besarnya kadar abu dan 

sulpur. 

3. Teknologi pencucian batubara dengan 

menggunakan cyclone dan media magnetite  

digunakan untuk menghasilkan produk 

batubara yang layak jual secara konsisten, 

secara spesifik akan meningkatkan kualitas 

produksi dan relative sebanding dengan biaya 

dan hasil yang sudah dikeluarkan oleh 

perusahaan penambangan. 
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Abstrak - The population is increasing cause wider 

distribution of the population. It also affects the demand 

for electrical energy that is increasingly growing in many 

sectors. Energy needs can not be separated in everyday 

life. The energy can be used for domestic, commercial, 

government agencies and industry. The electrical energy 

required operation of power plants that are efficient in 

fuel consumption. The use of fuel into one of the things 

that needs special attention because most of the 

operating costs incurred is the cost of fuel. Interest in 

this thesis, namely, first, loading Knowing each 

generating unit in order to obtain efficiency savings on 

fuel costs. Second, Knowing the cost of fuel is influenced 

by demand for power generated from the plant. The 

method is dgunakan Economic Load Dispatch to 

minimize fuel costs and economic burden by allocating 

the optimal power generation from different units at the 

lowest cost. Operation minimum plants do in Suralaya 

uni 1-7 constriction factor using Particle Swarm 

Optimization (CFPSO) for loading each generating unit 

in order to obtain efficiency savings on fuel costs, as well 

as the cost of fuel is influenced by the power demand by 

testing the characteristics of plants using plant different 

for 1 month, 6 months and 1 year. The simulation results 

showed that the application of the method CFPSO 

produce minimum fuel consumption. The test results 

obtained biggest fuel savings using the characteristics of 

one month in January 2014, with the resulting fuel 

savings 3,899.639 MMBtu/h at a cost savings of 

Rp.115,461,359 / hour. 

 

Keywords - Economic Load Dispatch, Thermal 

Generators, Particle Swarm Optimization. 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya jumlah penduduk 

menyebabkan penyebaran penduduk yang semakin luas. 

Hal ini juga berdampak pada kebutuhan akan energi 

listrik yang semakin hari makin meningkat dan juga 

tersebar luas. Salah satu kebutuhan energi yang mungkin 

tidak dapat terlepas dalam kehidupan manusia adalah 

energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, 

instansi pemerintah dan industri. Energi listrik 

merupakan komponen yang terpenting untuk 

meningkatkan dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian dalam suatu Negara. Pengoptimalan aliran 

daya diperlukan saat pembangkitan energi listrik untuk 

menghemat biaya pembangkitan energi listrik melalui 

economic load dispatch. Economic load dispatch adalah 

pembagian pembebanan pada unit-unit  pembangkit yang 

ada untuk mengoptimalkan suatu sistem kelistrikan. 

Dengan adanya penerapan economic load dispatch, maka 

akan didapatkan biaya pembangkitan yang minimum 

terhadap produksi daya listrik.  

Penelitian sebelumnya  dilakukan oleh Erline 

Luciana [5] yang berjudul “Simulasi perhitungan 

pembebanan pada Pusat listrik tenaga diesel 

menggunakan metode Dynamic Programming”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan biaya 

konsumsi bahan bakar diesel yang mninimum di PT. 

Arteria Daya Mulia sekaligus membuat simulasi 

perhitungan dari setiap pembangkitan menggunakan 

Dynamic Programming. Penelitian ini tidak mendasarkan 

pembagian beban dengan metode perhitungan, penelitian 

tersebut hanya membagi besar beban yang akan 

ditanggung unit yang akan dioperasikan dan besar beban 

tersebut akan diiterasikan sampai kondisi optimum 

dengan Dynamic Programming dan data yang digunakan 

untuk karakteristik pembangkit dalam jangka pendek 

selama 24 jam. Perbedaan penelitian ini terdapat pada 

mailto:prakoso.ad@gmail.com
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metode perhitungan penentuan kombinasi unit-unit yang 

beroperasi menggunakan metode Constriction Factor 

Particle Swarm Optimization sesuai dengan besarnya 

permintaan beban dan data yang digunakan untuk 

karakteristik pembangkit dalam jangka 1 tahun serta 

studi kasus dilakukan di PLTU Suralaya. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rusilawati 

[6] yang berjudul “Implementasi Metode Taguchi Untuk 

Economic Dispatch Pada Sistem  IEEE 26 bus”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan biaya 

konsumsi bahan bakar yang minimum. Data yang 

digunakan mengacu pada saluran transmisi IEEE 26 bus. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang 

digunakan yaitu Constriction Factor Particle Swarm 

Optimization untuk kasus economic load dispatch di 

PLTU Suralaya. Berdasarkan dari permasalahan yang 

ada, maka dalam penelitian ini dilakukan perhitungan 

dari kapasitas beban generator dan biaya incremental 

tanpa memperhitungkan rugi-rugi transmisi sehingga 

menghasilkan biaya produksi yang paling minimal untuk 

mendapatkan penjadwalan unit pembangkit dengan 

bahan bakar yang minimum. Dalam penelitian ini 

digunakan Constriction Factor Particle Swarm 

Optimization  untuk menganalisa dari kasus yang ada. 

Terutama pada PLTU Suralaya memiliki 7 unit 

pembangkit.Tujuan pada skripsi ini yaitu, pertama, 

Mengetahui pembebanan setiap unit pembangkit agar 

diperoleh efisiensi penghematan biaya bahan bakar. 

Kedua,Mengetahui besarnya biaya bahan bakar yang 

dipengaruhi oleh permintaan daya yang dibangkitkan dari 

pembangkit. 

 

II KAJIAN LITERATUR 

2.1.Economic Load Dispatch 

Penyelesaian  masalah opreasi ekonomis pembangkit 

dalam sistem tenaga listrik yaitu menentukan unit-unit 

pembangkit untuk mensuplai kebutuhan beban dengan 

biaya yang optimum dengan memperhatikan batas-batas 

daya yang dibangkitkan. Economic Load Dispatch adalah 

pembagian pembebanan ekonomis pada setiap unit 

pembangkit yang ekonomis dengan menggunakan 

batasan equality dan inequality constrains yang bertujuan 

untuk meminimalkan total biaya pembangkitan [7].  

Secara umum, hubungan antara biaya bahan bakar 

terhadap daya aktif yang dihasilkan pembangkit 

dirumuskan oleh oleh persaman 2.1. Untuk mencari 

karakteristik pembangkit (α, β, γ) didapatkan dari kurva  

karakteristik  input-output pembangkit didekati dengan 

fungsi polinomial orde dua yaitu[9]: 

 
Atau 

         Ci = αi + βi Pi + γi Pi
2
       (2.1)    

Keterangan : 

Ct    : total biaya produksi ($) 
Ci   : fungsi input –ouput pembangkit ke-i 

(btu/jam) 

Pi   : output pembangkit termal ke-i (MW) 

i   : indeks pembangkit ke-i ( i = 

1,2,3,…….N)  

n    :  Jumlah pembangkit 

αi, βi, γi   : konstanta input-output pembangkit 

termal ke-i. Penentuan parameter αi, βi, γi 

membutuhkan data yang berhubungan dengan input 

bahan bakar dan output pembangkit Pi . 

Ouput setiap unit generator mempunyai batas 

minimum dan maksimum pembangkitan yang harus 

dipenuhi (Inequality constraints) [10]
 
:
 
 

 

Pi min Pi Pi max    (2.2) 

Pada kesetimbangan daya, Equality constraint 

merupakan batasan kesetimbangan daya, yang 

mengharuskan total daya yang dibangkitkan oleh masing-

masing pembangkit harus sama dengan jumlah total 

kebutuhan beban pada system. Equality constraint 

kesetimbangan daya adalah [10] [11]: 

 = PD    (2.3) 

Dengan : 

Pi  : Daya output masing-masing generator 

(MW) 

PD : Total beban pada system (MW) 

2.2 Constriction Factor Particle Swarm Optimization 

Tahapan Perancangan dilakukan untuk 

menspesifikasikan penelitian yang akan dibangun. 

Penelitian ini meliputi perancangan CFPSO dan 

perancangan software. Perangkat pengujian berupa 

simulasi software yang dibuat berbasis GUI MATLAB 

sebagai implementasi komputasi dengan menggunakan 

Algoritma CFPSO. Dalam implementasinya, ditemukan 

bahwa partikel dalam PSO standard diupdate terlalu 

cepat dan nilai minimum fungsi tujuan yang dicari sering 

terlewati. Karena itu kemudian dilakukan modifikasi atau 

perbaikan terhadap algoritma PSO standard. algoritma 

PSO yang dimodifikasi dengan menggunakan 

Constriction Factor Approach (CFA). 

 

 Clerc memperkenalkan parameter ini untuk 

memodifikasi algoritma PSO yang disebut dengan 

Constriction Factor Particle Swarm Optimization 

(CFPSO). Dalam penelitian ini, algoritma CFPSO 

digunakan untuk mendapatkan pemakaian total bahan 

bakar minimum. Perancangan ini disimulasikan dengan 
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menggunakan data sistem di  PLTU UBP Suralaya unit 

1-7 yang digunakan dalam menghitung pembebanan 

ekonomis pembangkit. Sehingga menghasilkan total 

pemakaian bahan bakar minimum berdasarkan kebutuhan 

daya yang diminta pada Pusat dan Pengendalian Beban 

(P3B). Persamaan modifikasi velocity pada setiap 

particle dengan menggunakan constriction factor dapat 

dinyatakan seperti pada persamaan berikut:  

 

Vi
k+1 

=K(v+c1r1 (pBesti – xi
k
) +c2r2 (gBesti – Xi

k
))                 

      (2-4) 

 

dengan Coefficients constriction : 

 K =        (2-5)        

dengan : 

  Vi
k
     : Update kecepatan (velocity)  pada  iterasi  k   

   d  :  c1+c2, dan d > 4  

  Vi        : Kecepatan (velocity)  dari particle i. 

c1,c2   : Coefficients acceleration, c1=c2=2,05. 

Xi
k 

: Update posisi particle I pada iterasi k 

Pbesti : Posisi terbaik dari particle i 

Gbesti : Posisi terbai particle i dari kelompok atau 

kawanan 

K  : Coefficients constriction.  

rand1(r1), rand2(r2) : Bilangan random antara 0 sampai 1 

 

III. METODE PENELITIAN  

 3.1 Implementasi CFPSO Pada Penyelesaian 

Economic   Load Dispatch 

Untuk mengetahui implementasi algoritma CFPSO 

dalam penyelesaian economic load dispatch pembangkit.  

 

Data pembebanan

Data Pembangkitan

Data fungsi objektif

Start

Inisialisasi parameter CFPSO

(jumlah partikel, C1 dan C2)

Stopping

criteria

Inisialisasi posisi awal partikel

Secara acak dan inisialisasi

velocity

Evaluasi fungsi Objektif pada 

individu i

Update Velocity, Vi
k+1

Dan

Update posisi partikel, Xi
k+1

Update Pbest dan update Gbest

End

Tidak

Ya

Menampilkan Pemakaian 

bahan Bakar Minimum

 
Gambar 1. Flowchart CFPSO 

Beberapa parameter algoritma CFPSO dalam 

penyelesaian economic  load dispatch diantaranya: 

1. Data pembebanan 

2. Data pembangkitan 

3. Fungsi Objektif 

Merupakan suatu persamaan dari sebuah 

persoalan optimasi. Pada penelitian ini fungsi objektifnya 

merupakan fungsi biaya dari tiap pemabngkit dengan 

persamaan sebagai berikut: Ci = αi + βi Pi + γi Pi
2
    dengan 

nilai αi, βi, γi merupakan koefisien biaya dan Pi adalah 

output pembangkit. 

 

4. Kumpulan Partikel/Swarm 

Pencarian nilai optimum dalam CFPSO 

dilakukan secara simultan terhadap sejumlah nilai solusi. 

Partikel-partikel dalam swarm dianalogikan sebagai nilai 

pembangkit yang dibangkit secara acak dalam batasan 

inequality Pi min Pi Pi max. Semakin besar jumlah 

partikel yang digunakan akan membuat perhitungan 

semakin lama, akan tetapi jika partikel yang digunakan 

terlalu sedikit maka probabilitas dalam menemukan 

solusi yang lebih baik menjadi lebih kecil. Jumlah 

partikel yang digunakan umumnya antara 20 – 50 

partikel. Dalam penelitian ini akan menggunakan 40 

partikel dan disimbolkan sebagai Xi
k
. 

 

5. Velocity (kecepatan) 

Semua partikel bergerak menuju titik optimal 

dengan kecepatan tertentu. Awalnya semua kecepatan 

dari partikel diasumsikan sama dengan nol.Suatu nilai 

kecepatan vektor yang menggerakkan proses optimisasi 

yang menentukan arah di mana suatu partikel berpindah 
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untuk memperbaiki posisinya semula dirumuskan 

sebagai berikut; 

Vi
k+1 

= K(v+c1r1 (pBesti - xi
k
) +c2r2 (gBesti -Xi

k
))    

 

6. Koefisien Akselerasi                   

Pada nilai untuk koefisien akselerasi yaitu nilai 

c1 dan c2 yang menunjukkan bobot dari sebuah partikel 

terhadap posisi dari suatu kelompok. Pada penelitian ini 

nilai c1 dan c2 sebesar 2.05. Selain nilai c1 dan c2, 

koefiseien akselerasi yang lainnya adalah nilai rand1 dan 

rand2 yang nilainya antara 0 sampai 1. 

 

7. Gbest dan Pbest   

Gbest merupakan nilai posisi terbaik dari 

seluruh nilai yang diperoleh dari kumpulan swarm dan 

Pbest merupakan suatu nilai posisi terbaik pada suatu 

partikel dari sebuah persoalan optimasi. Dan dalam 

penelitian ini, nilai Pbest dan Gbest adalah nilai daya 

output pembangkit yang optimal yang dibangkitkan 

berdasarkan batasan daya output tiap unit pembangkit. 

 

8. Coeffisient Constriction 

Pada metode CFPSO, untuk Coeffisient 

Constriction adalah suatu nilai yang ditambahkan untuk 

mengurangi kecepatan pada formula update kecepatan 

pada PSO standart. Nilai K merupakan nilai Coefisient 

Constriction yang dipengaruhi oleh nilai d. Nilai d adalah 

penjumlahan nilai c1 dan c2. Bila semakin besar nilai d 

maka nilai K akan semakin kecil dan efek peredaman 

akan semakin baik. Nilai K mampu meredam kecepatan 

selama iterasi yang memungkinkan untuk mencapai 

konvergen secara lebih akurat dan efisien dengan 

algoritma PSO standart  nilai c1 dan c2 sebesar 1.494.  

untuk nilai d = c1+c2. Dalam penelitian ini Coeffisient 

Constriction adalah 

 

K =   dengan d= c1 + c2, dan d >4  

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data penelitian 

Pada penelitian ini, simulasi dilakukan menggunakan  

data laporan harian PLTU UBP Suralaya unit 1-7. Pada 

proses pengambilan data karakteristik pembangkit, 

penulis membagi dalam 3 bagian yaitu 1 bulan, 6 bulan 

dan 12 bulan.   

 

Tabel 1. Karakteristik 1 Bulan, Januari 2014 

 

 

Tabel 2. Karakteristik 6 Bulan, Juni 2014 

 

Tabel 3. Karakteristik 12 Bulan, Desember2014 

 

 

Tabel 4. Fungsi Biaya karakteristik 1 Bulan 
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Tabel 5. Fungsi Biaya karakteristik 6 Bulan 

  

 

 

 

Tabel 6. Fungsi Biaya karakteristik 12 Bulan 

 

 

 

 

 

4.2 Hasil Simulasi dengan Metode CFPSO 

(Constriction Factor Particle Swarm Optimization) 

 

4.2.1  Hasil Pengujian karakteristik 1 Bulan, Bulan 

Januari 2014 

 

 

Tabel 7  Hasil Pembebanan Januari 2014 Menggunakan 

CFPSO 
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Tabel 8  Hasil penghematan bahan bakar bulan Januari 2014 

 

 
 

Tabel 9  Hasil Penghematan biaya bahan bakar bulan Januari 

2014 

 
Pada Tabel 9 menunjukan hasil simulasi yang telah 

dilakukan, bahwa metode Constriction Factor Particle Swarm 

Optimization mampu menghasilkan total konsumsi bahan 

bakar yang lebih kecil bila dibandingkan dengan konsumsi 

bahan bakar yang ada di PLTU Suralaya. Dilihat dari hasil 

penghematan bahan bakar dan biaya bahan bakar bervariasi 

karena memliki nilai daya yang dibangkitkan berpengaruh 

dengan panas bahan bakar yang dibutuhkan, untuk 

menghasilkan uap pada turbin sehingga generator mampu 

beroperasi dengan maksimal. Metode Constriction Factor 

Particle Swarm Optimization mampu menghasilkan 

penghematan terbesar pada bulan Januari 2014 saat 

permintaan daya sebesar 2,821.24425 MW dengan 

mengoperasikan pembangkit unit 1 sebesar 353.006 MW, unit 

2 sebesar 395.4997 MW, unit 3 sebesar 250.4488 MW, unit 4 

sebesar 297.6806 MW, unit 5 sebesar 539.0129 MW, unit 6 

sebesar 593.5392 MW, unit 7 sebesar 391.9971 MW. 

Penghematan bahan bakar yang dihasilkan sebesar 3,899.639 

MMbtu/h atau 12.1733%. Nilai persentase bahan bakar 

didapatkan dari persamaan 4.1 [16] . Penghematan biaya yang 

dihasilkan sebesar  9,424.65$/h dalam kurs Rupiah 12,251.00 

sebesar Rp.115,461,359/jam. 

 

(4.1) 

 
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Karakteristik Pembangkit 1 

Bulan 

Data Aktual,         PSO,           CFPSO 

Pada Gambar 4.1 tentang grafik bahan bakar dengan 

daya menunjukan hasil simulasi yang dilakukan pada bulan 

Januari 2014.  Pada gambar tersebut terdapat garis warna biru 

muda, warna biru tua dan warna merah. Garis warna merah 

merupakan total bahan bakar di PLTU Suralaya sedangkan 

warna biru muda merupakan hasil simulasi PSO dan warna 

biru tua merupakan hasil simulasi CFPSO. Pada grafik 

menunjukan bahwa CFPSO terlihat perbandingan yang 

signifikan diantara data lapangan dan PSO. Mampu 

menghasilkan penghematan bahan bakar sesuai dengan 

permintaan daya.   

Tabel 10  Hasil Selisih aktual dengan simulasi bahan bakar 

terbaik 1 bulan 

 

Pada tabel diatas  dapat dilihat pembebanan bulan 

januari untuk permintaan 2,902.49 MW menggunakan metode 

CFPSO dengan konsumsi bahan bakar 29,046.028 MMbtu/h 

dan penghematan bahan bakar sebesar 3,335.499 MMbtu/h 

dengan penghematan biaya yang dihasilkan sebesar 

8,061.23$/h dalam kurs Rupiah 12,251.00 sebesar 

Rp.98,758,178.48/jam. 
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4.2.2 Hasil Pengujian karakteristik 6 Bulan, Bulan Juni 

2014 

Tabel 11  Hasil Pembebanan Juni 2014 Menggunakan CFPSO 

 

 

Tabel 12  Hasil penghematan bahan bakar bulan Juni 2014 

  
 

Tabel 13  Hasil Penghematan biaya bahan bakar bulan Juni 

2014 

 
 

Hasil Pengujian karakteristik 6 bulan pada bulan Juni 

menggunakan metode Constriction Factor Particle Swarm 

Optimization mampu menghasilkan penghematan bahan bakar 

terbesar pada saat permintaan daya sebesar 2,247.96 MW 

memiliki selisih bahan bakar penghematan Aktual dengan 

simulasi sebesar 2,957.592 MMbtu/h atau 11.535%. Nilai 

persentase didapatkan persamaan 4.1. penghematan biaya 

mampu menghasilkan sebesar 6,526.82$/h dalam kurs Rupiah 

12,029 sebesar Rp 78,511,068.92/jam Sehingga dapat 

mengoperasikan pembangkit unit 1 sebesar 256.9 MW unit 2 

sebesar 299.333 MW, unit 3 sebesar 200 MW,  unit 4 sebesar 

201.5149 MW, unit 5 sebesar 442.8471 MW, unit 6 sebesar 

497.3735 MW, unit 7 sebesar 350 MW. Hasil pengujian 

dengan karakteristik 6 bulan saat bulan Juni 2014 dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Karakteristik Pembangkit 6 

Bulan. 

Data Aktual,         PSO,           CFPSO 

Pada gambar 4.2 menunjukan grafik daya dengan 

bahan bakar hasil simulasi yang telah dilakukan pada bulan 
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Juni 2014, Pada gambar tersebut terdapat garis warna biru 

muda, warna biru tua dan warna merah. Garis warna merah 

merupakan total bahan bakar di PLTU Suralaya sedangkan 

warna biru muda merupakan hasil simulasi PSO dan warna 

biru tua merupakan hasil simulasi CFPSO. Pada grafik terlihat 

bahwa CFPSO mampu menghasilkan penghematan bahan 

bakar sesuai dengan permintaan daya. Kebutuhan bahan bakar 

di PLTU Suralaya tidak selalu konstan atau stabil. Karena 

bahan bakar di PLTU Suralaya menggunakan jenis batubara 

yang berbeda-beda setiap harinya. Jika nilai kalor pada 

batubara yang digunakan tinggi maka kebutuhan bahan bakar 

tidak terlalu banyak karena kalor sangat mempengaruhi 

pembakaran batubara untuk menghasilkan uap. Uap tersebut 

akan menggerakan generator untuk menghasilkan daya listrik 

sesuai permintaan daya. 

Tabel 14  Hasil Selisih aktual dengan simulasi bahan bakar 

terbaik  6 bulan 

 

Pada tabel diatas menunjukan selisih aktual dengan 

simulasi CFPSO bahan bakar terbaik 6 bulan dengan 

permintaan daya 2247.96983 MW selisih penghematan 

sebesar 2957.5928 MMbtu/h dan permintaan daya 2322.96983 

MW selisih penghematan sebesar 2731.9966 MMbtu/h. 

4.2.3 Hasil Pengujian karakteristik 12 Bulan, Bulan 

Desember 2014  

 

Tabel. 15 Hasil Pembebanan Desember Menggunakan CFPSO 

 

 

 

Tabel 16  Hasil penghematan bahan bakar bulan Desember 

2014 

 

 
 

 

 

Tabel 17  Hasil Penghematan biaya bahan bakar bulan 

Desember 2014 
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Pada tabel 17 hasil simulasi yang telah dilakukan 

menggunakan karakteristik 12 bulan, pada bulan Desember 

2014 dengan metode CFPSO menghasilkan penghematan 

terbesar saat permintaan daya sebesar 2,238.359 MW dengan 

mengoperasikan pembangkit unit 1 sebesar 254.8764 MW, 

unit 2 sebesar 200 MW, unit 3 sebesar 200 MW, unit 4 

sebesar 200 MW, unit 5 sebesar 440.8233 MW, unit 6 sebesar 

495.3497 MW dan unit 7 Sebesar 350 MW. Penghematan 

bahan bakar yang dihasilkan sebesar 3,388.3268 MMbtu/h 

atau 13.028%. Nilai persentase didapatkan dari persamaan 

4.1. Penghematan biaya mampu menghasilkan sebesar 

6,702.11$/h dalam kurs Rupiah 12,667.00 sebesar Rp   

84,895,633.15/jam.  

 

Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Karakteristik Pembangkit 12 

Bulan. 

Data Lapangan,         PSO,           CFPSO 

 Pada gambar 4.3 menunjukan grafik daya dengan 

bahan bakar hasil simulasi yang dilakukan pada bulan 

Desember 2014. Terlihat bahwa kebutuhan bahan bakar yang 

digunakan pada bulan tersebut permintaan daya berkisar dari 

2,000 MW sampai 3,000 MW. Hasil simulasi yang dilakukan 

didapatkan perbandingan yang signifikan diantara data 

lapangan dan CFPSO. Mampu menghasilkan penghematan 

bahan bakar sesuai dengan permintaan daya. Sehingga dapat 

dilihat pembebanan bulan Desember menggunakan metode 

CFPSO untuk permintaan 2,175.859 MW mendapatkan 

penghematan konsumsi bahan bakar 3,377.452269 MMbtu/h. 

Penghematan biaya sebesar 6,680.60$/h atau sebesar Rp   

84,623,167.66/jam. 

 

Tabel 4.18  Hasil Selisih aktual dengan simulasi bahan bakar 

terbaik  12bulan 

 

 Pada tabel 4.18 menunjukan penghematan terbesar 

dengan menggunakan metode CFPSO ada pada permintaan 

daya sebesar 2238.35946 MW memiliki selisih penghematan 

antara aktual dengan simulasi sebesar 3,388.32682 MMbtu/h. 

Selanjutnya penghematan ada pada permintaan daya 2175.859 

MW memiliki selisih penghematan antara aktual dengan 

simulasi sebesar  3,377.4522 MMbtu/h. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menggunakan 

simulasi Constriction Factor Particle Swarm Optimization 

(CFPSO) nilai karakteristik pembangkit berbeda-beda. Dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian metode CFPSO didapatkan 

penghematan terbesar bahan bakar terbesar 

menggunakan karakteristik 1 bulan pada Januari 

2014 saat permintaan daya daya sebesar 

2,821.24425 MW dengan mengoperasikan 

pembangkit unit 1  sebesar 353.006 MW, unit 2 

sebesar 395.4997 MW, unit 3 sebesar 250.4488 

MW, unit 4 sebesar 297.6806 MW, unit 5 sebesar 

539.0129 MW, unit 6 sebesar 593.5392 MW, unit 7 

sebesar 391.9971 MW. Penghematan bahan bakar 

yang dihasilkan 3,899.639 MMbtu/h atau 12.173%. 

Penghematan biaya yang dihasilkan sebesar  

9,424.65h dalam kurs Rupiah 12,251.00 sebesar 

Rp.115,461,359/jam.  

 

2. Hasil pengujian yang telah dilakukan, metode 

CFPSO mampu menunjukan performa yang baik 

dalam menyelesaikan permasalahan economic load 

dispatch. Hal ini dapat dilihat dari penghematan 
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biaya bahan bakar sebesar  9,424.65$/h dalam kurs 

Rupiah 12,251.00 sebesar Rp. 115,461,359/jam. 

5.2 Saran 

Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk sistem-

sistem pembangkit yang lain terutama sebagai 

optimasi biaya pembangkit khususnya menyelesaikan 

permasalahan economic load dispatch dengan 

mempertimbangkan perhitungan biaya start up, shut 

down. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan 

metode perhitungan pembebanan unit yang berbeda 

sebagai perbandingan sehingga mendapatkan 

penghematan yang lebih baik. Seperti metode SV-

MPSO ( Simplified Velocity Modified Particle 

Swarm Optimization), Bee Colony dan lain-lainnya. 
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Abstrak - Penggunaan beban non linear pada industri dapat 

menimbulkan selain harmonisa juga dapat menimbulkan 

interharmonisa dan sub harmonisa yang mengganggu kualitas daya. 

Pada penelitian ini eliminasi interharmonisa dan sub harmonisa 

menggunakan  filter aktif shunt cascaded multilevel inverterlima 

tingkat. Software MATLAB simulink R2013a digunakan untuk 

membuat pemodelan dan  simulasi filter aktif shunt cascaded 

multilevel inverter H-bridge lima tingkat pada beban rectifier 3 fasa. 

mampu mengurangi nilai distorsi individu interharmonisa dan sub 

harmonisa arus pada fasa R di frekuensi 49 Hz menjadi 0,11% , 

pada frekuensi 51 Hz menjadi 0,72%. Pada fasa S di frekuensi 49 Hz 

dapat mengurangi menjadi 0,48% , di frekuensi 51 Hz menjadi 

0,65%. Pada fasa T di frekuensi 49 Hz mampu mengurangi menjadi 

0,25% , di frekuensi 51 Hz menjadi 0,79%. Dari hasil simulasi yang 

telah dilakukan pemasangan filter aktif shunt cascaded multilevel 

inverter mampu mengurangi nilai distorsi individu sistem sesuai 

yang diijinkan standar IEEE 519-1992. 

 

Keywords: interharmonisa, sub harmonisa, filter aktif shunt, 

cascaded multilevel inverter 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pada sistem tenaga listrik dikenal dua jenis beban yaitu 

beban linear dan  beban non linear. Bentuk gelombang 

keluaran beban linear memiliki arus yang  mengalir sebanding 

dengan impedansi dan perubahan tegangan. Pada beban non 

linear memiliki bentuk gelombang yang tidak sinusoidal, 

bentuk gelombang ini tidak menentu dan dapat berubah 

menurut pengaturan pada parameter komponen yang dipakai 

sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan 

keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya [1]. 

Harmonisa adalah suatu gelombang sinusoidal tegangan 

atau arus yang berfrekuensi tinggi dimana frekuensinya 

merupakan kelipatan integer terhadap frekuensi fundamental 

(frekuensi 50 Hz atau 60 Hz). Nilai frekuensi dari gelombang 

harmonisa yang terbentuk merupakan hasil kali antara 

frekuensi fundamental dengan bilangan harmonisanya (f, 2f, 

3f, dst). Bentuk gelombang yang terdistorsi merupakan 

penjumlahan dari gelombang fundamental dan gelombang 

harmonisa (h1, h2, dan seterusnya) pada frekuensi 

kelipatannya. Makin banyak gelombang harmonisa yang 

mendistorsi gelombang fundamentalnya maka gelombang 

tersebut akan semakin mendekati gelombang tidak sinusoidal 

[1]. 

Parameter untuk mengukur harmonisa dapat menggunakan 

THDi (dalam persen) yang menunjukkan persentase jumlah 

total arus yang terdistorsi oleh harmonisa.  

Total Harmonic Distortion (THD) untuk arus 

didefinisikan dengan Persamaan (1) [3] : 

 

                           (1) 

 

Interharmonisa adalah komponen frekuensi yang bukan 

kelipatan integer terhadap frekuensi fundamentalnya. Sumber 

utama dari distorsi gelombang interharmonisa adalah 

konverter frekuensi statis, motor induksi, dan lain lain. Sinyal 

pembawa pada saluran tenaga listrik juga dapat dianggap 

sebagai interharmonisa atau sub harmonisa. Interharmonisa 

dan sub harmonisa dihasilkan dari proses konversi frekuensi, 

dan nilainya tergantung dari perubahan beban. Interharmonisa 

dan sub harmonisa arus dapat membangkitkan resonansi 

cukup tinggi pada sistem tenaga listrik sebagai akibat adanya 

perubahan frekuensi interharmonisa menjadi frekuensi yang 

digunakan dalam sistem tenaga. 

Dalam sistem tenaga listrik, interharmonisa memiliki 

bagian tersendiri yaitu sub harmonisa. Sub harmonisa adalah 

bagian dari interharmonisa dimana sub harmonisa memiliki 

frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi fundamentalnya. 

Dengan syarat f > 0 Hz dan f < f1. Apabila sistem memiliki 

frekuensi fundamental 50 Hz, maka frekuensi sub harmonisa 

berada diantara 0 sampai 50 Hz [4]. 

Interharmonisa dan sub harmonisa dapat disebut sebagai 

intermodulasi dari frekuensi fundamental dan komponen 

harmonisa sistem dengan komponen harmonisa lainnya dan 

dapat dicari dari kenaikan jumlah beban [5]. 

Ada dua kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi 

distorsi harmonisa yaitu batas harmonisa untuk arus (THDI) 

dan batas harmonisa untuk tegangan (THDV). Untuk batas 

harmonisa tegangan ditentukan dari besarnya tegangan sistem 

yang terpasang atau dipakai. Batas distorsi tegangan dan arus 

yang diakibatkan harmonisa  yang diijinkan oleh IEEE 519-

1992 ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Batas Harmonisa Tegangan berdasarkan Standar 

IEEE 519-1992 [3] 

Tegangan 
Distorsi Tegangan 

Individu (%) 
THD (%) 

< 69 kV 

69,001   161 kV 

> 161,001 kV 

3,0 

1.5 

1,0 

5,0 

2.5 

1,5 
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Tabel 2 Batas Harmonisa Arus Sesuai Standar IEEE 519-1992 

[3] 

 

Maksimum Distorsi Harmonisa Arus 
THD 

(%) 
Distorsi Harmonisa Individu ( dalam % ) 

<11 11 – 16   17 – 22  23 – 35  >35 

<20 

20-50 

50-100 

100-1000 

>1000 

4 

7 

10 

12 

15 

2,0 

3,5 

4.5 

5,5 

7,0 

1,5 

2,5 

4,0 

5,0 

6,0 

0,6 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

0,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,4 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

20,0 

 

Prinsip dasar filter aktif paralel adalah memfilter arus 

harmonisa dengan menghasilkan arus kompensasi ( ifilter ) yang 

berbanding secara terbalik dengan arus harmonisa beban 

( ibeban ). Saat fasa arus filter aktif shunt dan fasa arus beban 

mempunyai fasa yang sama ataupun fasanya berlawanan pada 

frekuensi harmonisa maka kedua fasa akan saling meniadakan 

sehingga jumlah vektor arus menjadi nol pada suplai arus 

( isuplai ) di point of common coupling (PCC) jadi arus suplai 

mendekati sinusoida [8]. 

 

 
Gambar 1 Topologi Filter Aktif Paralel 

 

Konsep inverter ini adalah menghubungkan inverter H-

bridge secara  seri untuk mendapatkan tegangan keluaran. 

Tegangan keluaran adalah jumlah dari tegangan yang 

dihasilkan oleh masing-masing tingkat. Jumlah tersebut 

merupakan tegangan output tingkat 2n +1, dengan n adalah 

jumlah tingkat. Salah satu cara untuk mengimplementasikan 

metode Multilevel inverter adalah menggunkan inverter full 

brigde 1 fasa yang dihubung seri dengan sumber tegangan 

terpisah. n-level cascaded H-Bridge, dimana n adalah jumlah 

level dari output Multilevel Inverter sedanngkan H adalah 

jumlah inverter full bridge yang dicascade [9]. 

                                                           (2) 

Dengan n adalah jumlah level multilevel inverter dan H adalah 

jumlah inverter full bridge 

 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Perancangan Sistem Tanpa Filter Aktif Shunt 

Perancangan sistem tanpa filter aktif ini pengukuran 

tingkat distorsi interharmonisa dan sub harmonisa dilakukan 

pada tegangan sumber 400 V dengan frekuensi fundamental 

50 Hz. Sistem dirancang dengan menggunakan sumber 

tegangan yang terhubung dengan blok beban non linier 

(penyearah 3 fasa), blok beban ini didesain sebagai sumber 

interharmonisa dan sub harmonisa yang berperan untuk 

menghasilkan tingkat distorsi interharmonisa dan sub 

harmonisa arus pada setiap fasanya.  

 

 
Gambar 2 Sistem Terhubung Beban Non Linear 

 

 

Gambar 3 Perancangan Beban Non Linear Rectifier 3 Fasa 

2.2 Perancangan Sistem dengan Filter Aktif Shunt 

Tahap-tahap perancangan filter aktif shunt pada matlab 

simulink adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan filter menggunakan teori daya sesaat (p-q 

theory) 

2. Perancangan kontroler 

3. Perancangan cascaded multilevel inverter, dengan 

menggunakan jenis multilevel inverter H-Bridge 5 tingkat. 

 
 

Gambar 5. Sistem dengan Filter Aktif Shunt 

 

2.3 Perancangan Controller 

Pada perancangan kontroler digunakan hysterisis current 

control untuk menghasilkan pulsa pensaklaran pada rangkaian 

inverter. Keluaran rangkaian filtering berupa gelombang arus 

harmonik sistem (arus referensi) yang akan dibandingkan 

dengan keluaran dari inverter (arus kompensasi). Hasil dari 

perbandingan keduanya akan dijadikan masukan kontroler 

untuk menghasilkan pulsa pensaklaran pada rangkaian 

inverter. Arus referensi akan dibandingkan dengan arus 

kompensasi dimana jika selisihnya bernilai positif maka 
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rangkaian kontrol akan memberikan sinyal untuk menaikkan 

arus kompensasi. Jika hasil selisih negatif maka rangkaian 

kontrol akan memberikan sinyal untuk menurunkan arus 

kompensasi. 

 
Gambar 6. Perancangan Hysterisis Current Control 

 

2.4 Perancangan Cascaded Multilevel Inverter Lima 

Tingkat 

 
Gambar 7. Cascaded Multilevel Inverter H-Bridge Lima 

Tingkat 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Tingkat Distorsi Sistem Sebelum Dipasang Filter  

      Aktif Shunt dengan Beban Penyearah 3 Fasa 

 

Hasil simulasi sebelum  pemasangan filter menunjukan 

bentuk gelombang arus sistem pada fasa R, S dan T dengan 

beban penyearah 3 fasa.  

 
Gambar 8. Gelombang Arus Fasa R, S dan T Tanpa Filter 

Dengan Beban Penyearah 3 Fasa 

 

 
Gambar 9 Gelombang Tegangan Fasa R, S dan T Tanpa Filter 

Dengan Beban Penyearah 3 Fasa 

 

Hasil simulasi tersebut memperlihatkan bahwa bentuk 

gelombang arus mengalami distorsi namun tidak untuk 

gelombang tegangan. Distorsi terebut dipengaruhi tingkat 

interharmonisa dan sub harmonisa arus yang timbul akibat 

beban penyearah 3 fasa. 

 
Tabel 3 Nilai Distorsi Interharmonisa-Sub Harmonisa Fasa R, S dan 

T Dengan Beban Penyearah 3 Fasa 
Frekwensi 

(Hz) 

Nilai Distorsi (%) 

R S T 

48 9,15 9,95 9,69 

49 15,39 17,95 16,78 

51 16,88 18,03 15,32 
52 9,75 10,24 9,07 

 

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perlu 

dilakukan penanggulangan untuk mengurangi nilai distorsi 

interharmonisa dan sub harmonisa agar sesuai dengan nilai 

distorsi yang diperbolehkan sesuai dengan standar IEEE 519-

1992.  

 

3.2 Tingkat Distorsi Sistem Setelah Dipasang Filter Aktif 

Shunt dengan Beban Penyearah 3 Fasa 

Hasil simulasi setelah pemasangan filter menunjukan 

bentuk gelombang arus interharmonisa dan sub harmonisa 

serta arus sistem pada fasa R, S dan T dengan beban 

penyearah 3 fasa.  

 
Gambar 13 Gelombang Arus Interharmonisa dan Sub 

Harmonisa Fasa R,S,T  
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Gambar 14 Gelombang Arus Sumber Setelah Pemasangan 

Filter Aktif Shunt  

 

Gambar 14 memperlihatkan bahwa gelombang arus sumber 

berbentuk sinusoidal setelah pemasangan filter aktif, tingkat 

distorsi interharmonisa dan sub harmonisa dapat tereliminasi. 

 

Tabel 5 Nilai Distorsi Interharmonisa-Sub Harmonisa Fasa R, 

S dan T  

Frekwensi 
(Hz) 

Nilai Distorsi (%) 

Fasa R Fasa S Fasa T 

Tanpa 
filter 

Dengan 
filter 

Tanpa 
filter 

Dengan 
filter 

Tanpa 
filter 

Dengan 
filter 

48 9,15 0,24 9,95 0,27 9,69 0,26 

49 15,39 0,11 17,95 0,48 16,78 0,25 
51 16,88 0,72 18,03 0,65 15,32 0,79 

52 9,75 0,66 10,24 0,43 9,07 0,66 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Nilai distorsi individu interharmonisa dan sub harmonisa 

arus pada sistem dengan beban rectifier 3 fasa sebelum 

pemasangan filter aktif shunt cascaded multilevel 

inverter pada fasa R terdapat pada frekuensi 49 Hz = 

15,39% , 51 Hz = 16,88%. Pada fasa S terdapat pada 

frekuensi 49 Hz = 17,95% , 51 Hz = 18,03%. Pada fasa 

T terdapat pada frekuensi 49 Hz = 16,78% , 51 Hz = 

15,31%.  

2. Pemasangan filter aktif shunt cascaded multilevel 

inverter H-bridge lima tingkat pada beban rectifier 3 

fasa mampu mengurangi nilai distorsi individu 

interharmonisa dan sub harmonisa arus pada fasa R di 

frekuensi 49 Hz menjadi 0,11% , pada frekuensi 51 Hz 

menjadi 0,72%. Pada fasa S di frekuensi 49 Hz dapat 

mengurangi menjadi 0,48% , di frekuensi 51 Hz menjadi 

0,65%. Pada fasa T di frekuensi 49 Hz mampu 

mengurangi menjadi 0,25% , di frekuensi 51 Hz menjadi 

0,79%. 
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Abstract - The globalisation and the need to produce highly 

customized product lead to a higher proliferation of variants, 

shorter product life cycle, and closer enterprise networks. A high 

dimension manufacturing flexibility is required to support short 

horizon planning and small batch production.  

Cyber-physical systems (CPS) is  enabling technologies which 

bring the virtual and physical worlds together to create a truly 

networked world in which intelligent objects communicate and 

interact with each other. The smart factory approach is a new 

dimension of multi-scale manufacturing by using the new 

ubiquitous/pervasive computing technology and tools. However the 

opportunity and challenges in application of smart factory need to explore.   

 

 

Keywords: Cyber physical systems, Internet of things, smart factory, 

industry 4.0. 

I. INTRODUCTION 

As the information communication technology (ICT) 

grown fast, many devices can be connected together. The 

application of information and communication technology 

(ICT) to digitize information and integrate systems at all 

stages of product creation and use (including logistics and 

supply), both inside companies and across company 

boundaries. Nowadays, we are being introduced with some 

new terminology such as smart car, smart house even smart 

factory. The word smart is to address how the operation of the 

vehicle or inside the house or the factory can be run 

successfully with minimal/no operator involved.  

The Internet of Things (IoT) can be considered as a global 

network infrastructure composed of numerous connected 

devices that rely on sensory, communication, networking, and 

information processing technologies. [10] The Internet of 

Things [8] is proposed as an evolution technology since 1999. 

IoT was developed with the sensing technology and the 

wireless sensor network technology (WSN for short). Sensing 

technology, including Radio Frequency Identification (RFID 

for short), and the WSN technology can help information 

systems to easily capture the movement and environment of 

target objects [2]. A wide range of industrial IoT applications 

have been developed and deployed in recent years. [9] 

 

II. LITERATURE REVIEW 

 

A. Internet of Things (IoT) 

 

The basic idea of this concept is the pervasive presence 

around us of a variety of things or objects – such as Radio-

Frequency IDentification (RFID) tags, sensors, actuators, 

mobile phones, etc. which, through unique addressing 

schemes, are able to interact with each other and cooperate 

with their neighbors to reach common goals [1]. 

The Internet of Things (IoT) [4] visualizes connecting billions 

of smart devices to the Internet. It provides a networked 

infrastructure that enables things to be connected anytime, 

anyplace, with anything and anyone, ideally using any path, 

any network and any service [3].  

Recently, enabling technologies which bring the virtual 

and physical worlds together to create a truly networked world 

in which intelligent objects communicate and interact with 

each other known as Cyber-physical systems (CPS). Cyber-

physical systems represent the next evolutionary step from 

existing embedded systems. Together with the internet and the 

data and services available online, embedded systems join to 

form cyber-physical systems. 

 

TABEL I. INTERNET OF THINGS DEFINITIONS 
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Figure 1.  „„Internet of Things” paradigm as a result of the 

convergence of  different visions. (L. Atzori) 

 

In Fig. 1, shows how the Internet of things paradigm 

shall be the result of the convergence of the three main visions 

addressed above. 

 

TABEL II. INTERNET OF THINGS LAYERS 

 

Layers Description 

Sensing Layer This layer provides existing 

hardware (RFID, sensors, 

actuators, etc). 

Networking 

Layer 

This layer provides basic 

networking support and data 

transfer over wireless or wired 

network 

Service Layer This layer creates and manages 

services. It provides services to 

satisfy user needs 

Interface layer This layer provides interaction 

methods to users and other 

applications 

 

B. Industry 4.0 

 

The industrial internet is known as Industry 4.0. Industry 

4.0 is a term applied to a group of rapid transformations in the 

design, manufacture, operation and service of manufacturing 

systems and products. The 4.0 designation indicates that this 

is the world's fourth industrial revolution, the successor to 

three earlier industrial revolutions (see figure 1) that caused 

quantum leaps in productivity and changed the lives of people 

throughout the world.  

The first industrial revolution was started as the steam 

machine driven the moving from farming to factory 

production in the 19th Century. The second one ran from 

around the 1850s to World War I and began with the 

introduction of steel, culminating in the early electrification of 

factories and the first spouts of mass production. Closer to 

home is the third industrial revolution that refers to the change 

from analogue, mechanical, and electronic technology to 

digital technology. 

 
 

Source: German research centre for artificial intelligence 

 

Figure 2. The four revolutions in industry [2] 

 

C. Smart Factory 

Smart Factory is defined as a factory that context-aware 

assists people and machines in execution of their tasks. This is 

achieved by systems working in background, so-called Calm-

systems and context-aware applications.[3] The Smart Factory 

concept enables the real-time collection, distribution and 

access of manufacturing relevant information anytime and 

anywhere. The Smart Factory represents a real time, context-

sensitive manufacturing environment that can handle 

turbulences in production using decentralized information and 

communication structures for an optimum management of 

production processes.  

The smart factories provide the customers with smart 

products and services which will be connected to the internet. 

Then, the smart factories will collect and Analyze data coming 

from the smart products and related smart applications. [4] 

 

 
 

Figure 3. Smart Factory Components. [3] 
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Figure 4. Framework of smart factory for industry 4.0 [17] 

 

III. METHODOLOGY 

Based on reviewing the literatures, this paper aims to 

illustrate the smart factory by presenting the importance of 

Internet of things concept.  As many as 10.journal papers were 

investigated to find out the relevance of the concepts.  A case 

study of smart factory application focus on electronic plants in 

Chengdu,  China the world‟s largest market for automation 

technology and second only to the European market for 

programmable logic controllers.  

 

IV. DISCUSSION 

A. Data-Driven Manufacturing 

 

The Internet of Things is finding its way into production. 

Semantic machine-to-machine communication revolutionizes 

factories by decentralized control. Embedded digital product 

memories guide the flexible work piece flow through smart 

factories, so that low-volume, high-mix production is realized 

in a cost-efficient way. Products control their own 

manufacturing processes. In other words, their product codes 

tell production machines what requirements they have and 

which production steps must be taken next. In this vision of a 

fourth industrial revolution, the real and the virtual 

manufacturing worlds will merge.  

Factories will then be largely able to control and optimize 

themselves, because their products will communicate with one 

another and with production systems in order to optimize 

manufacturing processes. Products and machines will 

determine among themselves which items on which 

production lines should be completed first in order to meet 

delivery deadlines. Independently operating computer 

programs known as software agents will monitor each step 

and ensure that production regulations are complied with. 

 

B. Flexible and Efficient Production 

 

As a result of Industry 4.0, in the future billions of 

machines, systems, and sensors worldwide will communicate 

with each other and share information. This will not only 

enable companies to make production significantly more 

efficient, it will give them greater flexibility when it comes to 

tailoring production to meet market requirements. 

 

C. Self-organizing Factories 

 

Smart factories, which will be at the heart of Industry 4.0, 

will take on board information and communication technology 

for an evolution in the supply chain and production line that 

brings a much higher level of both automation and 

digitization. It means machines using self-optimization, self-

configuration and even artificial intelligence to complete 

complex tasks in order to deliver vastly superior cost 

efficiencies and better quality goods or services. Information 

technology, telecommunications, and manufacturing are 

merging, as the means of production becomes increasingly 

autonomous. For the next ten years, the machines will 

organize themselves to a great extent, delivery chains will 

automatically assemble themselves, and orders will transform 

directly into production information and flow into the 

production process.  

 

D. Vertical and horizontal value chain integration 

  

Integrated vertically (to include every function and the 

entire hierarchy) and horizontally (linking the suppliers, 

partners, and distributors in the value chain and transferring 

data among them seamlessly). One example is leading-edge 

inventory management systems, which connect retailers, 

distribution centres, transporters, manufacturers, and suppliers. 

Each transparently receives data about the others‟ supply 

levels, places and fulfils orders automatically, and triggers 

maintenance and upgrades. This smooths out the excesses and 

shortages of a typical supply chain, and enables the chain to 

compensate for sudden interruptions (such as those from 

natural disasters) and to easily test new products and services 

in particular geographic locations. 

 

V. CONCLUSION 

This paper presents an overview of internet of things in the 

application of smart factory. The framework of smart factory 

is presented to introduce the components required. The smart 

machines, conveyers, and products communicate and 

negotiate with each other to reconfigure themselves for 

flexible production of multiple types of products. However the 

opportunity and challenges in application of smart factory 

need to explore.   
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Abstract – PWM (pulse width modulation) is a good 

technique to use in a control system (control system) at 

this time . Pulse width modulation  are used in a very 

wide variety of fields , one of which is the induction 

motor speed control . To generate the signal pulse width 

modulation ( PWM ) can be used multiple modulation 

techniques are as follows : Sinusoidal Pulse Width 

Modulation, Random PWM, Trapezoidal Pulse Width 

Modulation, Stair-case delta, Delta-sigma,Selective 

harmonic PWM, Third Harmonic PWM, Space Vector 

PWM, and others. This paper will discuss the 

performance of the inverter sinusoidal modulation 

techniques to analyze the quality of harmonic distortion ( 

THD ) of voltage, current, and response speed and 

electromagnetic torque of a three phase induction motor. 

 

Keywords:  PWM, inverter, sinusoidal modulation, 

harmonic distorsion, three phase induction motor  

I. PENDAHULUAN 

Motor induksi merupakan jenis motor yang 

paling banyak digunakan di bidang industri 

dibandingkan motor jenis lain. Hal ini 

dikarenakan motor induksi memiliki banyak 

keunggulan. Tetapi terdapat juga suatu 

kelemahan dari motor induksi yaitu kesulitan 

dalam mengatur kecepatan. Karena 

pengaturan kecepatan motor induksi pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan mengubah 

jumlah kutub motor atau mengubah frekuensi 

suplai motor. Pengaturan kecepatan dengan 

mengubah jumlah kutub sangat sulit karena 

dilakukan dengan merubah konstruksi fisik 

motor, sehingga pengaturannya akan sangat 

terbatas sedangkan pengaturan kecepatan 

motor induksi dengan mengubah frekuensi 

suplai motor akan jauh lebih mudah tanpa 

harus merubah konstruksi fisik motor. 

Pengaturan kecepatan sebuah motor induksi 

memerlukan inverter yang berfungsi sebagai 

sumber catu tegangan dengan frekuensi dan 

magnitude yang variabel. Tegangan keluaran 

inverter dapat diatur dengan cara merubah 

gain inverter. Pengaturan gain inverter 

dilakukan dengan cara pengaturan sudut 

penyalaan saklar-saklar inverter yang dikenal 

dengan teknik pengaturan lebar pulsa (teknik 

modulasi) / PWM[1]. Pada perkembangan 

saat ini penelitian tentang teknik modulasi 

pada inverter sangat penting untuk 

mengetahui kualitas dari teknik modulasi 

yang digunakan. Pada umumnya teknik 

modulasi yang digunakan adalah metode 

SPWM karena metode ini sangat mudah 

untuk diimplementasikan, dan pada paper ini 

akan membahas kinerja teknik modulasi 

SPWM dengan beban motor induksi tiga fasa 

dari segi kualitas harmonisa tegangan, arus 

stator, kecepatan putar motor induksi dan 

torsi elektromagnetik. Analisa dari kinerja 

teknik modulasi SPWM ini akan berguna 

untuk dijadikan pertimbangan sebagai 

pengaturan kecepatan variabel. 
 

II. KAJIAN LITERATUR 

Prinsip kerja dari teknik modulasi SPWM 

adalah dengan membandingkan gelombang 

referensi sinusoidal terhadap gelombang 

segitiga pembawa (carrier) berfrekuensi 

Frekuensi gelombang referensi sinusoidal 

menentukan frekuensi keluaran inverter [2]. 

Hubungan antara frekuensi referensi dengan 

frekuensi carrier akan mepengaruhi indeks 

modulasi frekuensi sementara hubungan 

antara amplitude gelombang referensi dengan 
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amplitude carrier menentukan indeks 

modulasi amplitude yang mempengaruhi 

tegangan rms keluaran Vab  [3] 

    (1) 

     (2) 

   (3) 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini akan menganalisa metode 

teknik modulasi dengan metode SPWM. 

Analisa dilakukan dengan berbagai macam 

variasi pengujian untuk mengetahui berbagai 

parameter antara lain sebagai berikut: 

kualitas distorsi harmonisa tegangan output 

(THDv) dari inverter, distorsi harmonisa arus 

stator dari motor induksi tiga fasa (THDi), 

serta respon kecepatan dan torsi. Variasi 

pengujian yang dilakukan terdiri dari empat 

pengujian yaitu :  

1. Pengujian dengan variasi indeks 

modulasi amplitude (ma). 

2. Pengujian dengan variasi nilai 

frekuensi carrier (switching). 

3. Pengujian dengan variasi nilai 

frekuensi fundamental (output). 

4. Pengujian dengan variasi torsi beban 

(TL) pada motor induksi tiga fasa.  

Pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan 

blok diagram pada simulasi menggunakan 

software matlab dan pada tabel 1 merupakan 

data parameter motor induksi tiga fasa yang 

digunakan. 

 

 

Gambar 1. Blok diagram perancangan SPWM 

generator 

 

 

 
Gambar 2 Blok diagram secara keseluruhan SPWM inverter  

dengan beban motor induksi tiga fasa 

 
Tabel 1 Data spesifikasi dan parameter motor induksi tiga fasa  

 
 

Rated Power 5.4 HP (4 KW) 

Rated Voltage 400 V 

Rated Frequency 50 Hz 

Rated Speed 1430 Rpm 

Torque Nominal (Tm) 26.65 Nm 

Pole Pairs 2 (4 Kutub) 

Stator Resistance (Rs) 1.405 Ω 

Stator Inductance (Lls) 0.005839 H 

Rotor Resistance (Rr) 1.395 Ω 

Rotor Inductance (Llr’) 0.005839 H 

Mutual Inductance 0.1722 H 

Moment Of Inertia 0.0131 Kg.m2 

Friction Factor 0.002985 N.m.s 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Dengan Variasi Indeksi 

Modulasi Amplitude (ma) 

 

Pada pengujian variasi indeks modulasi 

amplitude ini akan menggunakan variasi 

indeks modulasi amplitude dari range (0.1-1) 
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dengan nilai tegangan Vdc sebesar 653.19 

volt, nilai frekuensi fundamental sebesar 50 

Hz,  dan nilai frekuensi carrier sebesar 2000 

Hz, serta nilai torsi beban konstan pada 

motor induksi tiga fasa dengan nilai (TL) 

sebesar 26.72 Nm (Torsi nominal). Pemilihan 

tegangan Vdc sebesar 653.19 volt didapatkan 

dengan persamaan (3) sebagai berikut agar 

tegangan output yang dicapai dapat mencapai 

tegangan input motor induksi tiga fasa yaitu 

400 volt.  

    

     

     

      
Perhitungan diatas menggunakan 

parameter dengan indeks modulasi sebesar 1 

agar tegangan yang dihasilkan oleh output 

inverter mencapai 400 volt, sedangkan untuk 

nilai distorsi harmonisa tegangan yang 

ditimbulkan oleh frekuensi switching 

didapatkan dengan menggunakan simulasi 

matlab yang terlihat pada tabel 2. 

Berdasarkan pengujian ini akan didapatkan 

pengaruh yang terjadi antar variasi indeks 

modulasi amplitude yang digunakan.
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Gambar 3. Grafik Perbandingan indeks modulasi amplitude SPWM terhadap THDv (tegangan output) 

Tabel 2 Pengujian dengan metode SPWM inverter  terhadap motor induksi  

tiga fasa (variasi indeks modulasi amplitude range 0.1-1) 

 
Ma Tegangan Output (THDv (%) dan 

Fundamental) 

Arus Stator (THDi (%) dan 

Fundamental) 

Speed 

(RPM) 

Te 

(Nm) 

Vab Vbc Vca Is_A Is_B Is_C 

0.1 40.28 V 

(369.38 %) 

40.27 V 

(369.42 %) 

40.28 V 

(369.38 %) 

5.90 A 

(2.36 %) 

5.89 A 

(2.36 %) 

5.90 A 

(2.34 %) 

(-

1.71E+04
) 

0.07 

0.2 80.09 V 

(251.87 %) 

80.67 V 

(250.82 %) 

80.09 V 

(251.87 %) 

11.69 A 

(2.16 %) 

11.79 A 

(2.15 %) 

11.78 A 

(2.15 %) 

(-

1.68E+04
) 

0.28 

0.3 119.9 V 

(197.72 %) 

120.1 V 

(197.34 %) 

119.9 V 

(197.72 %) 

17.53 A 

(1.98 %) 

17.56 A 

(1.98 %) 

17.55 A 

(1.98 %) 

(-

1.62E+04

) 

0.66 

0.4 159.5 V 

(163.97 %) 

159.4 V 

(163.89 %) 

159.5 V 

(163.97 %) 

23.3 A 

(1.84 %) 

23.28 A 

(1.83 %) 

23.28 A 

(1.84 %) 

(-

1.52E+04

) 

1.23 

0.5 200 V 
(139.33%) 

199.9 V 
(139.21 %) 

200 V 
(139.33%) 

29.1A (1.68 
%) 

29.09 A 
(1.69 %) 

29.09 A 
(1.68 %) 

(-
1.36E+04

) 

2.14 

0.6 240 V 
(120.45 %) 

240.1 V 
(120.47 %) 

240 V (120.45 
%) 

34.43 A 
(1.59 %) 

34.47 A 
(1.59 %) 

34.44 A 
(1.59 %) 

(-
1.03E+04

) 

3.92 

0.7 279.8 V 

(104.99 %) 

280.3 V 

(104.75 %) 

279.8 V 

(104.99 %) 

10.89 A 

(5.45 %) 

10.97 A 

(5.42 %) 

10.93 A 

(5.43 %) 

1344 27.14 

0.8 319.6 V 
(91.65 %) 

319.7 V 
(91.64 %) 

319.6 V 
(91.65 %) 

9.43 A 
(6.79 %) 

9.46 A 
(6.78 %) 

9.45 A 
(6.80 %) 

1390 27.14 

0.9 360 V (79.58 

%) 

359.9 V 

(79.59 %) 

360 V (79.58 

%) 

8.53 A 

(8.20 %) 

8.51 A 

(8.21 %) 

8.52 A 

(8.20 %) 

1417 27.14 

1 400.1 V 

(68.54 %) 

399.8 V 

(68.62 %) 

400.1 V 

(68.54 %) 

7.97 A 

(9.71 %) 

7.91 A 

(9.75 %) 

7.94 A 

(9.71 %) 

1435 27.13 
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Gambar 4.  FFT spektrum harmonisa tegangan Vab dengan indeks  

modulasi amplitude sebesar 0.7  

 

 
 

 

 
 

 
Gambar 5. FFT spektrum harmonisa tegangan Vab dengan indeks  

modulasi amplitude sebesar 1 

 

 

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 3. pengujian 

yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 

semakin tinggi nilai indeks modulasi 

amplitude yang digunakan maka nilai 

harmonisa tegangan output semakin kecil dan 

nilai tegangan yang dihasilkan semakin besar 

terlihat pada gambar 4, begitu juga berlaku 

sebaliknya jika semakin rendah nilai indeks 

modulasi, nilai distorsi harmonisa tegangan 

akan semakin besar serta nilai tegangan 

output akan semakin kecil seperti ditunjukan 

pada gambar 5. 

4.2 Pengujian Dengan Variasi Nilai 

Frekuensi Carrier (switching) 

Pada pengujian ini akan dilakukan dengan 

variasi nilai frekuensi carrier (switching) 

dengan range sebesar 1 KHz - 10 KHz 

dengan parameter nilai tegangan Vdc sebesar 

653.19 volt, nilai indeks modulasi amplitude 

sebesar 1, nilai frekuensi fundamental 

sebesar 50 Hz, serta nilai torsi beban konstan 

motor induksi sebesar 26.72 Nm (torsi 

nominal).  
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Gambar 6. Grafik Perbandingan switching frekuensi SPWM 

terhadap THDi (arus stator)   

Pengujian ini didapatkan hasil pengaruh 

variasi frekuensi carrier terhadapat output 

yang dihasilkan. 

 

Gambar 7. FFT spektrum harmonisa arus stator (is_A)  

dengan frekuensi carrier sebesar 1000 Hz  

 

Gambar 8 Torsi elektromagnetik kondisi frekuensi 

carrier sebesar 1000 Hz 
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Gambar 9. FFT spektrum harmonisa arus stator Is_A  

dengan frekuensi carrier sebesar 7000 Hz  

 

Gambar 10. Torsi elektromagnetik kondisi frekuensi  

carrier sebesar 7000 Hz  

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel 

3 dan gambar 6 terlihat bahwa pengaruh 

variasi frekuensi carrier / switching terdapat 

pada nilai distorsi harmonisa arus stator 

bahwa semakin besar nilai frekuensi carrier 

yang digunakan, nilai distorsi arus stator 

akan semakin kecil dan gelombang yang 

ditimbulkan akan semakin sinusoidal. 

 
Tabel 3. Pengujian dengan metode SPWM inverter terhadap motor induksi tiga fasa (variasi frekuensi carrier range 1KHz – 10 KHz) 

Fc 

(Hz) 

Tegangan Output (THDv (%) dan 

Fundamental) 

Arus Stator (THDi (%) and Fundamental) Speed 

(RPM) 

Te (Nm) 

Riak (%) 

Vab Vbc Vca Is_A Is_B Is_C 

1000 399.9 V 

(68.58 %) 

399.2 V 

(68.86 %) 

399.9 V 

(68.58 %) 

8.00 A (19.36 

%) 

7.89 A (19.69 

%) 

7.94 A 

(19.56 %) 

1434 27.13 

(71.76 %) 

2000 400.1 V 

(68.54 %) 

399.8 V 

(68.62 %) 

400.1 V 

(68.54 %) 

7.97 A (9.71 

%) 

7.91 A (9.75 

%) 

7.94 A 

(9.71 %) 

1435 27.13 

(38.92 %) 

3000 400.2 V 

(68.50 %) 

399.8 V 

(68.66 %) 

399.7 V 

(68.66 %) 

7.97 A (6.49 

%) 

7.95 A (6.52 

%) 

7.90 A 

(6.56 %) 

1434 27.04 

(30.76 %)  

4000 400.2 V 

(68.52 %) 

399.7 V 

(68.57 %) 

400.2 V 

(68.52 %) 

7.98 A (4.90 

%) 

7.90 A (4.98 

%) 

7.94 A 

(4.93 %) 

1435 27.13 

(28.67 %) 

5000 398.6 V 

(68.94 %) 

399.2 V 

(68.80 %) 

398.6 V 

(68.94 %) 

7.91 A (3.98 

%) 

7.99 A (3.95 

%) 

7.96 A 

(3.96 %) 

1434 27.13 

(20.49 %) 

6000 400.1 V 

(68.49 %) 

400 V (68.54 

%) 

399.8 V 

(68.69 %) 

8.00 A (3.80 

%) 

7.99 A (3.65 

%) 

7.92 A 

(4.01 %) 

1432 27.08 

(23.37 %) 

7000 400 V (68.70 

%) 

400 V (68.58 

%) 

399.9 V 

(68.54 %) 

7.93 A (3.11 

%) 

7.94 A (3.02 

%) 

7.94 A 

(2.91 %) 

1433 27.17 

(17.66 %) 

8000 399.7 V 

(68.76 %) 

400.7 V 

(68.20 %) 

399.7 V 

(68.76 %) 

7.85 A (2.84 

%) 

8.02 A (2.77 

%) 

7.95 A 

(2.88 %) 

1435 27.13 

(18.20 %) 

9000 399.7 V 

(68.62 %) 

400.1 V 

(68.55 %) 

399.8 V 

(68.63 %) 

7.90 A (2.80 

%) 

7.95 A (2.69 

%) 

7.92 A 

(2.76 %) 

1436 26.97 

(17.38 %) 

10K 401 V (68.29 

%) 

401.1 V 

(68.18 %) 

401 V (68.29 

%) 

7.91 A (2.10 

%) 

7.94 A (2.13 

%) 

7.93 A 

(2.11 %) 

1435 27.13 

(10.13 %) 

  

Terlihat pada gambar 8 berlaku sebaliknya 

semakin kecil nilai frekuensi carrier, nilai  

distorsi harmonisa arus stator akan semakin 

besar seperti pada gambar 8.  

Berdasarkan pada tabel 3 didapatkan bahwa 

nilai distorsi harmonisa arus stator (THDi) 

terbesar dengan kondisi frekuensi carrier 

sebesar 1000 Hz. Sedangkan nilai distorsi 

harmonisa arus stator (THDi) terendah 

dengan kondisi frekuensi carrier sebesar 

10000 Hz. Pengujian variasi frekuensi 

carrier juga akan berpengaruh pada riak dari 

torsi elektromagnetik motor induksi, semakin 

besar nilai frekuensi carrier maka nilai riak 

dari torsi elektromagnetik akan rendah 

seperti pada gambar 10 dengan nilai sebesar 

17.66 % dan sebaliknya semakin kecil 

frekuensi carrier maka nilai riak torsi 

elektromagnetik yang ditimbulkan akan 

semakin besar seperti pada gambar 8 dengan 

nilai sebesar 71.76 % . 

4.3. Pengujian Dengan Variasi Nilai 

Frekuensi Fundamental  
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Pada pengujian ini dilakukan dengan kondisi 

variasi nilai frekuensi fundamental dengan 

nilai range 10 Hz - 60 Hz. Parameter yang 

digunakan dalam pengujian ini dengan nilai 

tegangan Vdc sebesar 653.19 volt, nilai 

indeks modulasi amplitude sebesar 1, nilai 

frekuensi carrier sebesar 7000 Hz, serta 

beban torsi konstan pada motor induksi tiga 

fasa sebesar 26.72 Nm.. Pada pengujian ini 

akan didapatkan analisa pengaruh dari variasi 

nilai frekuensi fundamental terhadap kualitas 

harmonisa tegangan dari inverter dan juga 

kinerja dari motor induksi tiga fasa baik dari 

segi harmonisa arus stator, kecepatan dan 

torsi elektromagnetik motor induksi tersebut.  

 
Gambar 11. Grafik Perbandingan antara frekuensi fundamental / 

output dengan kecepatan motor induksi tiga fasa  

 

 

Gambar 12 Kecepatan motor induksi tiga fasa dengan  
frekuensi output sebesar 10 Hz  

 

 
Gambar 13 Kecepatan motor induksi tiga fasa dengan 

frekuensi output sebesar 50 Hz  
 

 

Gambar 14. Kecepatan motor induksi tiga fasa dengan  

frekuensi output sebesar 60 Hz  

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 

didapatkan hasil bahwa saat kondisi 

frekuensi rendah yang dihasilkan oleh output 

inverter sebesar 10 Hz motor induksi tiga 

fasa berputar dengan kecepatan 297.6 rpm 

terlihat pada gambar 13 untuk kondisi 

frekuensi fundamental motor induksi dengan 

nilai 50 Hz motor induksi berputar dengan 

kecepatan 1433 rpm terlihat pada gambar 

3.10, dan dengan kondisi frekuensi output 

tertinggi dari pengujian ini dengan nilai 

sebesar 60 Hz didapatkan kecepatan motor 

induksi sebesar 1702 rpm ditunjukkan pada 

gambar 14. Pada pengujian ini didapatkan 

bahwa semakin besar frekuensi output  akan 

semakin besar kecepatan putar motor induksi  

Tabel 4 Pengujian dengan metode SPWM inverter terhadap motor induksi  tiga fasa (variasi frekuensi fundamental range 10 Hz - 60 Hz) 

F 

(Hz) 

Tegangan Output (THDv (%) dan 

Fundamental) 

Arus Stator (THDi (%) dan Fundamental) Speed 

(RPM) 

Te (Nm) 

Riak (%) 

Vab Vbc Vca Is_A Is_B Is_C 

10 400.1 V 
(68.55 %) 

400 V (68.54 
%) 

400.2 V 
(68.52 %) 

20.35 A (1.29 
%) 

20.32 A 
(1.28 %) 

20.32 A (1.29 
%) 

297.6 26.81 
(79.70 %) 

20 399.9 V 

(68.60 %) 

400.2 V 

(68.50 %) 

399.8 V 

(68.61 %) 

10.47 A (2.28 

%) 

10.5 A 

(2.32 %) 

10.5 A (2.43 

%) 

590.2 26.86 

(38.53 %) 

30 399.9 V 
(68.62 %) 

400.1 V 
(68.57 %) 

399.9 V 
(68.56 %) 

7.80 A (3.99 
%) 

7.74 A 
(3.90 %) 

7.82 A (3.75 
%) 

877.5 26.71 
(29.76 %) 

40 399.7 V 

(68.64 %) 

400 V (68.57 

%) 

400.6 V 

(68.41 %) 

7.5 A (14.69 

%) 

7.23 A 

(15.07 %) 

7.58 A (13.51 

%) 

1158 26.54 

(39.48 %) 
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50 400 V (68.70 

%) 

400 V (68.58 

%) 

399.9 V 

(68.54 %) 

7.93 A (3.11 

%) 

7.94 A 

(3.02 %) 

7.94 A (2.91 

%) 

1433 27.17 

(17.66 %) 

60 400.7 V 
(68.54 %) 

399.9 V 
(68.56 %) 

399.9 V 
(68.52 %) 

9.13 A (2.86 
%) 

9.03 A 
(2.74 %) 

9.02 A (2.76 
%) 

1702 26.85 
(22.34 %) 

yang dihasilkan, berlaku sebaliknya semakin 

kecil frekuensi output yang diberikan pada 

motor induksi maka kecepatan putar motor 

induksi akan semakin kecil. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik frekuensi dengan 

Kecepatan pada motor induksi seperti 

ditunjukkan pada gambar 12.  

4.4. Pengujian Dengan Variasi Torsi 

Beban (TL) Pada Motor Induksi Tiga 

Fasa 

Pengujian dengan variasi torsi beban (TL) ini  

dengan memberikan beban pada motor 

induksi tiga fasa dengan nilai torsi beban  

sebesar 0 Nm ; 6.68 Nm; 13.36 Nm; 20.04 

Nm; dan 26.72 Nm dengan kondisi variasi 

beban berubah setiap selang waktu nya yaitu  

0; 0.8; 1.6; 2.4; 3.2; 4 detik. Parameter 

lainnya seperti tegangan Vdc sebesar 653.19 

volt, nilai indeks modulasi sebesar 1, nilai 

frekuensi carrier sebesar 7000 Hz, serta 

frekuensi fundamental sebesar 50 Hz. 

Berdasarkan pengujian ini akan terlihat hasil 

dan pengaruh yang didapatkan dari variasi 

torsi beban terhadap kualitas output 

harmonisa tegangan dari inverter dan kinerja 

motor induksi dari segi harmonisa arus stator, 

kecepatan putar, dan torsi elektromagnetik 

dari motor induksi tiga fasa. Pada tabel 5 

akan menunjukkan hasil pengujian dari 

simulasi sebagai  berikut. 

 
Gambar 15 Kecepatan motor induksi tiga fasa dengan kondisi 

variasi step torsi beban  

 

 
Gambar 16. Torsi elektromagnetik motor induksi tiga 

fasa dengan kondisi variasi step torsi beban  

 

 
 
 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 

pengaruh variasi step torsi beban pada motor 

induksi tiga fasa didapatkan bahwa semakin 

besar torsi beban (TL) yang diberikan akan 

semakin besar nlai arus stator yang 

dihasilkan sedangkan dari segi kecepatan 

putar, semakin besar nilai torsi beban yang 

diberikan maka kecepatan putar motor 

induksi akan semakin turun seperti 

ditunjukkan pada gambar 15, pada kondisi 

tanpa beban (0 Nm) kecepatan putar motor 

induksi bernilai 1497 rpm dan dengan 

kondisi beban penuh / torsi nominal (26.72 

Nm) kecepatan putar motor induksi berputar 

dengan nilai 1433 rpm.  

 
Tabel 5 Pengujian dengan metode SPWM inverter terhadap  motor induksi tiga fasa (variasi torsi beban (TL) berbeda/step) 

 
TL 

(Nm) 

Tegangan Output (THDv (%) dan 

Fundamental) 

Arus Stator (THDi (%) dan 

Fundamental) 

Speed 

(RPM) 

Te (Nm) 

Riak (%) 

Vab Vbc Vca Is_A Is_B Is_C 

6.68 399.9 V 

(68.74 %) 

399.9 V 

(68.57 %) 

399.8 V 

(68.52 %) 

4.43 A 

(5.86 %) 

4.45 A 

(5.62 %) 

4.43 A 

(5.44 %) 

1482 7.16 

(63.33 %) 

13.36 399.9 V 

(68.73 %) 

399.8 V 

(68.55 %) 

399.8 V 

(68.54 %) 

5.29 A 

(4.50 %) 

5.28 A 

(4.57 %) 

5.28 A 

(4.70 %) 

1467 13.83 

(37.45 %) 

20.04 399.5 V 

(68.79 %) 

399.9 V 

(68.48 %) 

399.6 V 

(68.68 %) 

6.43 A 

(3.70 %) 

6.52 A 

(3.75 %) 

6.52 A 

(3.88 %) 

1450 20.5 

(24.34 %) 

26.72 399.5 V 399.8 V 399.7 V 7.92 A 7.94 A 7.96A (3.08 1433 27.17 
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(68.77 %) (68.49 %) (68.68 %) (3.13 %) (3.15 %) %) (16.30 %) 

 

Sedangkan untuk nilai torsi elektromagnetik 

pada tabel 5 terlihat nilai riak yang cukup 

besar di tunjukkan pada gambar 16.  

Riak yang ditimbulkan ini berdasarkan dari 

segi kualitas harmonisa tegangan output dan 

harmonisa arus stator. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa besar/kecilnya nilai 

indeks modulasi amplitude berpengaruh pada 

nilai harmonisa tegangan, sedangkan untuk 

variasi frekuensi carrier berpengaruh pada 

nilai harmonisa arus stator dan riak pada torsi 

elektromagnetik pada motor induksi. Pada 

metode SPWM ini memiliki kualitas kinerja 

yang cukup baik dari segi kualitas harmonisa 

tegangan, arus stator dan juga riak torsi 

elektromagnetik yang dihasilkan.  
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Abstract - The increased activity of human activities 

and technological advances will have a major impact on 

the level of demand for electrical energy in the future. To 

know and anticipate the demand for electrical energy in 

the future it is necessary to forecast, as the initial 

information in the development plans of electric power 

system . In this research, simulation of electric energy 

demand projections in Banten province until 2022 using 

LEAP software ( Longe - rage - Energy Alternatives 

Planning system). Important step in this research is the 

data to determine the variable projection assumptions and 

design models on LEAP software is used. From the 

simulation results known to the average growth in demand 

for electricity in the province of Banten per year in the 

public sector amounted to 9.71 % , 7.27% household sector 

, business and industry , respectively by 21.32 % and 9 , 28 

% . 

 
Keywords: Electrical energy, LEAP,  Banten    

 

I. PENDAHULUAN 

Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia, hal ini disebabkan 

karena hampir semua peralatan kebutuhan manusia 

menggunakan tenaga listrik sebagai energi konversi 

dari listrik menjadi gerak. Peningkatan kegiatan 

manusia terutama dalam bidang ekonomi akan 

berdampak besar terhadap tingkat permintaan tenaga 

listrik. Dalam kondisi tersebut maka dibutuhkan 

keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan 

tenaga listrik, akan tetapi pada kenyataannya jumlah 

tenaga listrik yang disuplai masih tetap, sedangkan 

permintaan tenaga listrik disisi pelanggan selalu 

meningkat setiap waktunya. Akibat yang ditimbulkan 

apabila tenaga listrik yang tetap tetapi dipaksa 

melayani pelanggan baru adalah akan muncul masalah 

pada sistem penyaluran tenaga listrik tersebut. 

Proyeksi kebutuhan listrik untuk dimasa yang akan 

datang sangatlah dibutuhkan, sebagai penunjang 

dalam upaya pengembangan sistem tenaga listrik, 

akan tetapi disisi lain suatu pengembangan 

membutuhkan investasi yang sangat besar dan waktu 

yang cukup lama, oleh karena itu perlu usaha agar 

dalam pengembangan sistem tenaga listrik dapat 

mengimbangi permintaan tenaga listrik yang terus 

meningkat, sehingga dapat memenuhi permintaan 

tenaga listrik tepat pada waktunya. Maka dalam upaya 

pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik perlu 

dilakukan sedini mungkin sebelum terjadinya 

peningkatan permintaan tenaga listrik yang lebih besar. 

Berangkat dari permasalahan diatas, maka dalam 

penelitian ini dilakukan simulasi untuk memproyeksi 

kebutuhan energi listrik di provinsi Banten sampai 

dengan tahun 2022.  Simulasi dilakukan menggunakan 

software LEAP (Long-range Energy Alternatives 

Planning System). LEAP merupakan software 

komputer yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisa dan evaluasi kebijakan dan perencanaan energi. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Perkiraan Kebutuhan Energi Listrik. 

Perkiraan/Proyeksi pada dasarnya merupakan 

suatu dugaan lebih awal terhadap peristiwa atau 

kejadian dimasa yang akan datang. Perkiraan bisa 

bersifat kualitatif, yang artinya tidak berbentuk angka, 

sehingga peramalan tersebut ditentukan berdasarkan 

pemikiran yang bersifat intuisi, judgement atau 

pendapat dan pengetahuan serta pengalaman, dan 

ramalan bersifat kuantitatif, yang artinya berbentuk 

angka, dinyatakan dalam bilangan. Perkiraan 

kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu ramalan tunggal 

(point forecast) dan perkiraan selang (interval 

forecast). Perkiraan tunggal terdiri dari satu nilai saja, 

sedangkan perkiraan selang adalah ramalan berupa 

suatu selang (interval) yang dibatasi oleh nilai batas 

bawah(perkiraan rendah)dan batas atas (ramalan 

tinggi). 

Bila dilihat dari jangka waktu, maka proyeksi 

kebutuhan listrik dapat dibagi menjadi 4 periode: 

a. Jangka sangat pendek (harian, mingguan, bulanan 

dan 1 tahun) bertujuan untuk perencanaan operasi. 

b. Jangka pendek (1 sampai 5 tahun) bertujuan untuk 

perencanaan penyaluran. 

c. Jangka menengah (5 sampai 10 tahun) bertujuan 

untuk perencanaan pembangkitan. 

d. Jangka panjang (+ 10 tahun) bertujuan untuk 

menyusun master plant perencanaan. 
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Perlu diketahui bahwa semakin panjang 

jangka waktu proyeksi ke depan yang dibuat, akan 

semakin sulit dan ketidakpastiannya akan semakin 

besar. Dalam usaha untuk mendapatkan angka 

proyeksi yang mendekati, perlu dilakukan penelitian/ 

kajian dalam perkembangannya dan terus menerus 

dilakukan tinjauan terhadap data/angka dan asumsi 

yang digunakan. Untuk melakukan review terhadap 

hasil proyeksi minimal dilakukan setiap tahun sekali. 

[3] 

 

 

2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Proyeksi 

Pertumbuhan kebutuhan energi listrik dari 

tahun ke tahun pada suatu daerah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah: 

a. Data beban historis. 

b. Pertumbuhan penduduk. 

c. Pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

d. Kerapatan Beban. 

e. Sumber-sumber energi alternatif. 

f. Rencana pengembangan daerah. 

g. Rencana pengembangan industri. 

h. Rencana pengembangan pemukiman. 

i. Faktor geografis. 

 

Apabila faktor-faktor tersebut dapat 

diperhitungkan seluruhnya maka diharapkan hasil 

proyeksi akan mendekati kebenaran. Namun tidak 

semua faktor tersebut dibahas secara mendalam dan 

digunakan sebagai variabel proyeksi. Sehingga untuk 

memudahkan perhitungan proyeksi ada beberapa 

faktor yang diabaikan. [3] 

 

2.3.  Model Pendekatan Untuk Perkiraan. 

Model yang digunakan dalam perkiraaan harus 

dapat menggambarkan kaitan antara penjualan energi 

listrik dengan variabel lain yang ada dalam 

masyarakat seperti variabel pendapatan dan tingkat 

konsumsi masyarakat. 

Untuk merumuskan kaitan tersebut dibuat model 

pendekatan untuk memudahkan permbuatan perkiraan. 

Model pendekatan yang dapat digunakan antara lain: 

a) Pendekatan Sektoral  

Merupakan pendekatan yang menyusun perkiraan 

tingkat wilayah dan cabang, dengan hasil proyeksi 

penjualan listrik untuk setiap sektor yaitu, umum, 

rumah tangga, bisnis, dan industry. 

b) Pendekatan Lokasi 

Merupakan pendekatan yang menyusun perkiraan 

pada daerah tersebar (isolated system), dimana daerah 

ini tidak terhubung dengan sistem interkoneksi, 

dengan hasil proyeksi penjualan tenaga listrik untuk 

setiap sektor yaitu, umum, rumah tangga, bisnis dan 

industry. 

 

2.4. Tahapan Perkiraan  

Langkah awal dalam melakukan perkiraan adalah 

tahap pengumpulan data, dimana data tersebut 

merupakan data masa lalu dari kelistrikan suatu  

daerah,  data yang digunakan untuk perkiraan dengan 

model DKL 3.01 dan 3.02 antara lain : data jumlah 

penduduk, jumlah rumah tangga, jumlah pelanggan 

listrik, konsumsi energi listrik, dan PDRB (produk 

domestic regional bruto). 

Tahapan selanjutnya adalah menetapkan asumsi-

asumsi untuk variabel proyeksi kebutuhan energi 

listrik dengan model DKL 3.01 dan 3.02, seperti: 

pertumbuhan penduduk, jumlah penghuni tiap rumah 

tangga, pertumbuhan rasio elektrifikasi, pertumbuhan 

PDRB, elastisitas pelanggan, elastisitas konsumsi 

energi, dan konsumsi energi per pelanggan RT baru.  

 

2.4.1. Penetapan Asumsi Variabel Prakiraan 

Dalam melakukan perhitungan prakiraan 

kebutuhan energi listrik diperlukan beberapa variabel 

perhitungan yang nilainya harus ditentukan terlebih 

dahulu. Penetapan variabel ini tidak mungkin 

dilakukan secara pasti sehingga untuk memudahkan 

perhitungkan diperlukan berbagai asumsi. 

 

1. Pertumbuhan.  

Pertumbuhan pada tahun perkiraan besarnya 

dianggap konstan. Nilainya ditentukan dengan 

mempertimbangkan pola kecenderungan pertumbuhan 

pada tahun–tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada 

tahun–tahun sebelumnya maka variabel pertumbuhan 

dapat ditentukan dengan persamaan:   

  (1) 

Keterangan: 

Pn = jumlah data pada tahun t 

Po = jumlah data pada tahun t-1 

 

2. Jumlah Penghuni Tiap Rumah Tangga. 

Jumlah penghuni tiap rumah tangga diperlukan 

untuk menentukan jumlah rumah tangga. Jumlah 

penghuni setiap rumah tangga dapat ditetentukan 

dengan persamaan: 

  

                                                            (2) 

Keterangan: 

Qt  = Jumlah Penghuni RT Pada Tahun Ke t 

Pt  = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke t 

Ht  = Jumlah RT Pada Tahun Ke t 

 

Untuk keperluan perkiraan, jumlah penghuni RT 

diasumsikan menggunakan jumlah pada tahun terakhir 

dari data yang digunakan. Jumlah ini digunakan secara 

konstan pada tahun-tahun perkiraan. 

 

 

3. Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi 

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah 

pelanggan rumah tangga terhadap jumlah rumah 
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tangga, secara matematis dijelaskan dengan 

persamaan sebagai berikut, 

 

                                                (3) 

 

Keterangan: 

Ret   = Rasio Elektrifikasi tahun ke t 

Pel.Rt  = Jml Pelanggan RT pada tahun ke t 

Ht   = Jumlah RT pada tahun ke t 

 

Besarnya rasio elektrifikasi pada awalnya akan 

naik dengan cepat, semakin lama semakin lambat dan 

akan mencapai suatu titik maksimal sebagai batas 

rasio elektrifikasi sebesar 100%. 

Untuk memperkirakan besarnya rasio 

elektrifikasi pada tahun-tahun mendatang diperlukan 

variable pertumbuhan yang nilainya dianggap konstan 

setiap tahunnya. Penetapan pertumbuhan rasio 

elektrifikasi ini didasarkan atas target yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu pada tahun tertentu 

sehingga pertumbuhan tiap tahunnya dapat dihitung 

sebagai berikut,   

 

                                         (4) 

 

Keterangan: 

gRE  = Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi 

REtn = Target Rasio Elektrifikasi pada 

                  tahun ken 

Ret0  = Rasio Elektrifikasi pada tahun awal  

tn = Tahun target 

t0 = Tahun awal pengamatan (data   

                  terakhir) 

 

4.  Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dapat didefinisikan menurut pengertian segi produksi 

adalah merupakan jumlah nilai produksi netto dari 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 

produksi dalam suatu region/wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (satu tahun). 

Untuk keperluan perhitungan perkiraan 

diambil PDRB beberapa lapangan usaha yang 

bersesuaian dengan sektor pemakai tenaga listrik. 

 PDRB sektor RT: PDRB total 

 PDRB sektor Bisnis: Perdagangan, hotel, restoran 

+ Pengangkutan,  komunikasi + Keuangan, 

persewaan, jasa  perusahaan. 

 PDRB sektor Umum: Jasa-jasa. 

 PDRB sektor Industri: Pertambangan, penggalian 

+ Industri pengolahan +   Listrik, gas , air bersih.  

 

PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar 

harga konstan, karena PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunkan harga yang berlaku pada tahun 

tertentu sebagai dasar, sehingga dari PDRB atas dasar 

harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi 

dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan PDRB Total tiap tahun dihitung 

dengan persamaan : 

                           (5) 

 

Keterangan: 

g(t)     = Pertumbuhan PDRB tahun ke t 

PDRB(t)    = PDRB tahun ke t 

PDRB(-t)  = PDRB tahun ke t-1 

 

Untuk menghitung PDRB total pada tahun-tahun 

mendatang dapat ditentukan dengan menggunakan 

pertumbuhan pada tahun terakhir. Penetapan harga 

pertumbuhan tersebut cukup signifikan untuk 

memperkirakan PDRB tahun-tahun mendatang. 

Untuk menghitung Pertumbuhan PDRB sektor 

umum, bisnis dan industri, ditentukan dengan 

menjumlahkan jenis lapangan usaha yang 

dikelompokan sesuai dengan sektornya pada tahun 

tersebut, kemudian menggunakan cara yang sama 

seperti menghitung PDRB Total untuk menentukan 

pertumbuhan PDRB persektor. 

 

5. Elastisitas  

Elastisitas adalah suatu angka yang menunjukan 

berapa besar perubahan suatu nilai akibat terjadinya 

perubahan nilai yang lain yang keduanya mempunyai 

hubungan tertentu. Besarnya nilai elastisitas dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

                                                       (6) 

 

 = Elastisitas Y terhadap x 

  = Rata-rata pertumbuhan dalam y 

  = Rata-rata pertumbuhan dalam x 

 

Elastisitas dalam perkiraan kebutuhan energi 

listrik digunakan untuk menentukan jumlah pelanggan 

dan konsumsi energi. Ada dua buah elastisitas yang 

digunakan dalam perkiraan kebutuhan energi listrik 

yaitu: 

1. Elastisitas Pelanggan, terdiri dari: 

a. Elastisitas pelanggan bisnis, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan pelanggan 

bisnis terhadap tingkat pertumbuhan pelanggan 

RT. 

b. Elastisitas pelanggan umum, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan pelanggan 

umum terhadap tingkat pertumbuhan pelanggan 

RT. 

c. Elastisitas pelanggan industri, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan pelanggan 

industri terhadap tingkat pertumbuhan 

pelanggan RT. 
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Sehingga dari persamaan diatas dapat 

diketahui elastisitas pelanggan persektor dengan 

persamaan : 

 

     (7) 

 

2. Elastisitas Energi, terdiri dari: 

a. Elastisitas energi RT, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan konsumsi 

energi listrik RT terhadap tingkat pertumbuhan 

PDRB total. 

b. Elastisitas energi Bisnis, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan konsumsi 

energi listrik sektor bisnis terhadap tingkat 

pertumbuhan PDRB total. 

c. Elastisitas energi umum, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan konsumsi 

energi listrik sektor umum terhadap tingkat 

pertumbuhan PDRB total. 

d. Elastisitas energi industri, yaitu nilai yang 

menunjukan tingkat pertumbuhan konsumsi 

energi listrik sektor industri terhadap tingkat 

pertumbuhan PDRB total. 

Sehingga dari persamaan diatas dapat 

diketahui elastisitas energi persektor dengan 

persamaan : 

 

             (8) 

 

6. Konsumsi Energi Per Pelanggan RT Baru 

Memprakirakan konsusmi energi sektor RT pada 

tahun mendatang diperlukan suatu asumsi besarnya 

konsumsi energi per pelanggan RT baru. Harga ini 

dapat diperoleh dengan menggunakan data konsumsi 

energi RT dan data pelanggan RT pada tahun tahun 

sebelumnya yang kemudian dihitung nilai rataratanya. 

Besarnya konsumsi energi per pelanggan RT dihitung 

dengan persamaan berikut : 

                                               (9) 

 

Keterangan : 

UK.RT = konsumsi energi per pelanggan RT  

ERt =konsumsi energi RT pada tahun ke t 

Pel.Rt =pelanggan RT pada tahun ke t 

 

 

7. Susut Energi dan Faktor Beban 

Susut energi merupakan selisih antara energi yang 

diproduksi/disediakan oleh sistem tenaga listrik 

dengan energi yang dikonsumsi oleh pelanggan. 

Sedangkan faktor beban merupakan perbandingan 

produksi energi pada periode waktu tertentu yang 

direncanakan terhadap beban puncak yang terjadi pada 

periode tersebut yang dapat dinyatakan dengan 

persamaan berikut: 

                                              (10) 

rangan: 

FBt =Faktor pada tahun ke t 

PTt =Total produksi energi pada tahun ke t 

BPt = Beban Puncak pada tahun ke t 

Jot =jam operasional (8760 jam/tahun) 

 

2.4.2. Perhitungan Prakiraan 

Setelah diperoleh asumsi perkiraan yang telah 

dihitung sebelumnya maka untuk selanjutnya dapat 

dihitung perkiraan kebutuhan energi listrik tiap sektor 

dengan persamaan-persamaan model DKL 3.01 dan 

3.02 yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

 

1. Sektor Rumah tangga. 

Pelanggan Rumah Tangga 

 Model DKL 3.01 

a. Jumlah Penduduk. 

Secara matematis untuk menentukan perkiraan 

jumlah penduduk adalah sebagai berikut : 

                                (11) 

     

  Keterangan: 

       Pt = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke t 

       P0 = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke 0  

       I = Pertumbuhan Penduduk  

       n = Jumlah Tahun 

 

b. Jumlah Rumah Tangga 

Secara metematis untuk menentukan perkiraan 

jumlah rumah tangga adalah sebagai berikut : 

                                                          (12) 

        

Keterangan : 

       Ht = Jumlah Rumah Tangga Pada Tahun  

                  Ke t 

       Pt = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke t 

       Qt = Jumlah Penghuni Rumah Tangga  

                  Pada  Tahun Ke t 

 

c. Rasio Elektrifikasi. 

Secara Matematis untuk menentukan 

perkiraan Rasio Elektrifikasi adalah Sebagai 

Berikut : 

                         (13) 

      Keterangan : 

      Ret = Rasio Elektrifikasi Tahun Ke t 

      RE0 = Rasio Elektrifikasi Tahun Ke 0  

      g.RE = Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi 

      n = Jumlah Tahun 

 

d. Pelanggan Rumah Tangga. 

Dari rasio Elektrifikasi yang telah 

diperkirakan serta jumlah rumah tangga yang telah 

dibuat perkiraannya, jumlah pelanggan rumah 

tangga dapat ditentukan. 
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Secara matematik untuk menentukan 

perkiraan jumlah pelanggan rumah tangga adalah 

sebagai berikut : 

                                     (14) 

       Keterangan : 

       Pel.RT = Pelanggan Rumah Tangga Tahun 

         Ke t   

       Ht = Jumlah Rumah Tangga Pada Tahun  

                  Ke t 

      Ret = Rasio Elektrifikasi Pada Tahun Ke t 

 

 Model DKL 3.02 

a. Jumlah Pelanggan RT 

Dari hasil perhitungan elastisitas pelanggan dan 

pertumbuhan PDRB total, maka Jumlah pelanggan 

rumah tangga dapat ditentukan. 

Secara matematis untuk menentukan perkiraan  

jumlah pelanggan rumah tangga adalah sebagai 

berikut:  

    (15) 

Keterangan: 

PRT-1 = Jumlah Pelanggan Rumah Tangga -t 

ePel.RT = Elastisitas Pelanggan Rumah Tangga 

Ge = Pertumbuhan PDRB Total 

 

b. Konsumsi Energi Rumah Tangga 

Perubahan konsumsi energi listrik rumah tangga, 

diasumsikan dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

PDRB yang ditunjukan dengan elastisitas energi 

rumah tangga, delta pelanggan rumah tangga, dan unit 

konsumsi. 

Secara matematis perkiraan konsumsi energi 

pelanggan rumah tangga total dinyatakan sebagai 

berikut: 

  

                                 (16) 

Keterangan: 

E.RT-1 = Jumlah Energi Listrik RT -t 

gE = Pertumbuhan PDRB Total 

ΔPel.RT =Delta Pelanggan Rumah Tangga 

UK =Unit Konsumsi (KWh/Pelanggan) 

eE.RT = Elastisitas Energi Rumah Tangga 

 

2. Sektor Industri. 

a. Pelanggan Industri 

Dari hasil perhitungan elastisitas pelanggan dan 

pertumbuhan PDRB total, maka Jumlah pelanggan 

Industri dapat ditentukan. 

Secara matematis untuk menentukan perkiraan  

jumlah pelanggan Industri adalah sebagai berikut: 

       (17) 

Keterangan: 

PI-1 = Jumlah Pelanggan Industri -t 

ePel.I = Elastisitas Pelanggan Industri 

g.I = Pertumbuhan PDRB Industri 

 

 

b. Konsumsi Energi Industri 

Perubahan konsumsi energi listrik Industri, 

diasumsikan dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

PDRB yang ditunjukan dengan elastisitas energi 

Industri. 

Secara matematis perkiraan konsumsi energi 

pelanggan Industri total dinyatakan sebagai berikut, 

  (18) 

Keterangan: 

E.I-1 = Jumlah Energi Listrik Industri -t 

gI = Pertumbuhan PDRB Industri 

eE. I= Elastisitas Energi Industri 

 

3. Sektor Bisnis. 

a. Pelanggan Bisnis 

Dari hasil perhitungan elastisitas pelanggan dan 

pertumbuhan PDRB total, maka Jumlah pelanggan 

Bisnis dapat ditentukan. 

Secara matematis untuk menentukan perkiraan  

jumlah pelanggan Bisnis adalah sebagai berikut: 

  (19) 

Keterangan: 

PB-1 = Jumlah Pelanggan Bisnis -t 

ePel.B = Elastisitas Pelanggan Bisnis 

gB = Pertumbuhan PDRB Bisnis 

 

b. Konsumsi Energi Bisnis 

Perubahan konsumsi energi listrik Bisnis, 

diasumsikan dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

PDRB yang ditunjukan dengan elastisitas energi 

Bisnis. 

Secara matematis perkiraan konsumsi energi 

pelanggan Bisnis total dinyatakan sebagai berikut   

 
Keterangan: 

E.B-1 = Jumlah Energi Listrik Industri -t 

gB = Pertumbuhan PDRB Industri 

eE.B = Elastisitas Energi Industri 

 

4. Sektor Umum. 

a. Pelanggan Umum 

Dari hasil perhitungan elastisitas pelanggan dan 

pertumbuhan PDRB total, maka Jumlah pelanggan 

Umum dapat ditentukan. 

Secara matematis untuk menentukan perkiraan  

jumlah pelanggan Umum adalah sebagai berikut, 

  

                                            (21)                 

Keterangan: 

PU-1 = Jumlah Pelanggan Umum -t 

ePel.U = Elastisitas Pelanggan Umum 

gU = Pertumbuhan PDRB Umum 
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b. Konsumsi Umum 

Perubahan konsumsi energi listrik Umum, 

diasumsikan dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

PDRB yang ditunjukan dengan elastisitas energi 

Umum. 

Secara matematis perkiraan konsumsi energi 

pelanggan Umum total dinyatakan sebagai berikut 

  (22) 

Keterangan:  

E.U-1 = Jumlah Energi Listrik Umum -t 

gU = Pertumbuhan PDRB Umum 

eE.U = Elastisitas Energi Umum 

 

5. Total Kebutuhan Konsumsi Energi. 

Perkiraan total kebutuhan energi yang dikonsumsi 

oleh pelanggan diperoleh dengan menjumlahkan 

konsumsi energi sektor Rumah Tangga, bisnis, 

Umum, dan Industri, dengan rumus sebagai berikut: 

              (23) 

Keterangan: 

Et = Total konsumsi energi pada tahun ke t 

E.Rt = Konsumsi energi RT pada tahun ke t 

E.It = Konsumsi energi industri pd tahun ke t 

E.Bt = Konsumsi energi bisnis pada tahun ke t 

E.Ut = Konsumsi energi umum pada tahun ke t 

 

 

6. Total Produksi Energi Listrik dan Beban 

Puncak 

Perkiraan produksi energi listrik total yang harus 

disediakan merupakan penjumlahan antara rugi-rugi 

transmisi dan distribusi dan total kebutuhan energi 

listrik. 

Secara matematis produksi energi listrik total 

dapat dihitung dengan persamaan: 

                  (24) 

Keterangan: 

Lt =Losses tahun ke t 

Et =Total kebutuhan konsumsi energi pada 

tahun t  

Sedangkan prakiraan beban puncak merupakan 

perbandingan antara total produksi energi pada kurun 

waktu tertentu dengan hasil kali antara faktor beban 

dan jam operasi pada kurun waktu tertentu, secara 

umum dapat di rumuskan sebagai berikut, 

                (25) 

Keterangan:  

PL = Beban puncak 

Pt = Total energi produksi pada tahun t 

LF = Faktor Beban pada tahun t 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

melakukan studi literature dan melakukan 

pengumpulan data. Data tersebut merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari PLN Area 

Pelayanan Jaringan (APJ) dan Badan Pusat 

Statistik (BPS) yang berada diwilayah Provinsi 

Banten. Data yang diambil dari PLN meliputi data 

jumlah pelanggan dan KWh terjual persektor 

dalan kurun waktu 5 tahun terakhir, kemudian 

data rugi-rugi (losses) dan faktor beban untuk 

tahun terakhir, sedangkan yang diambil dari BPS 

adalah data PDRB (Pendapatan Domestik 

Regional Bruto Provinsi Banten). 

2. Setelah pengumpulan data maka selanjutnya 

pengolahan data, yaitu dengan menghitung data 

intensitas dan data asumsi untuk memproyeksi 

kebutuhan energi listrik, data asumsi tersebut 

meliputi data pertumbuhan penduduk, jumlah 

penghuni rumah tangga, rasio elektrifikasi, 

pertumbuhan PDRB persektor, elastisitas 

pelanggan persektor, elastisitas energi persektor, 

unit konsumsi pelanggan RT dan faktor beban.  

3. Perancangan model dan Memasukan data Pada 

LEAP, dilakukan dengan membuat dan 

memodelkan area proyeksi pada LEAP untuk 

memproyeksi kebutuhan listrik, kemudian 

memasukan data hasil pengolahan ke LEAP.  

4. Analisa hasil proyeksi kebutuhan energi listrik, 

setelah software LEAP menampilkan hasil 

proyeksi, maka akan dilakukan analisa mengenai 

hasil proyeksi setiap APJ dan se-provinsi Banten.  

 

Tahapan-tahapan penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini 

 

Start

Studi Literatur

Pengumpulan 

Data

Prancangan Model 

dan Simulasi

Apakah 

Simulasi 

Berhasil

End

Analisa 

Ya

tidak

 
 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil simulasi yang dilakukan diperoleh 

proyeksi kebutuhan energi listrik di Provinsi Banten 

untuk setiap APJ sampai dengan tahun 2022. Berikut 

data-data hasil proyeksi tersebut. 

 

a) APJ Cikokol 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Penambahan Konsumsi Energi 

Listrik APJ Cikokol  

 

Tabel 1. Penambahan   Konsumsi Energi Listrik APJ 

 Cikokol 

 

Penambahan Konsumsi Energi Listrik  

Area Cikokol (MWh) 

Tahun Umum RT Bisnis Industri 

2012 
3.769,1 39.520,9 39.747,6 43.620,4 

2013 3.959,4 42.394,5 46.594,6 44.955,9 

2014 
4.159,4 45.477,1 54.620,9 46.332,2 

2015 4.369,4 48.783,8 64.029,9 47.750,7 

2016 
4.590 52.330,9 75.059,8 49.212,6 

2017 4.821,8 56.135,8 87.989,6 50.719,2 

2018 
5.065,3 60.217,4 103.146,6 52.272 

2019 5.321,1 64.595,8 120.914,7 53.872,3 

2020 
5.589,8 69.292,5 141.743,5 55.521,6 

2021 
5.872 74.330,6 166.160,2 57.221,4 

2022 6.168,5 79.735,1 194.783 58.973,2 

Rata-rata 4.504,9 57.528,5 99.526,4 50.950,1 

 

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa rata-rata 

penambahan konsumsi energi listrik yang terbesar 

adalah pada sektor bisnis sebesar 99.526,4 MWh, 

kemudian yang terendah adalah sektor umum sebesar 

4.504,9 MWh. Berikut tabel hasil proyeksi energi 

produksi dan beban puncak area Cikokol. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Proyeksi Energi Produksi dan Beban 

Puncak Area Cikokol 

 

Hasil Proyeksi Energi Produksi Dan 

Beban Puncak Cikokol 

Tahun Energi Produksi 

(MWh) 

Beban 

Puncak  

(MW) 

2011 2.630,04 468,6 

2012 2.776,5 494,7 

2013 2.936,07 523,1 

2014 3.110,2 554,2 

2015 3.301,05 588,2 

2016 3.510,6 625,5 

2017 3.741,6 666,7 

2018 3.996,8 712,2 

2019 4.279,9 762,6 

2020 4.594,7 818,7 

2021 4.945,9 881,3 

2022 5.338,8 951,3 

 

 Pada Tabel 2 diatas terlihat hasil proyeksi energi 

produksi dan beban puncak pada area Cikokol, yang 

mana pada setiap tahunnya selalu meningkat. Pada 

tahun 2012 jumlah energi yang diproduksi adalah 

sebesar 2.776,5 MWh dengan beban puncak sebesar 

494,7 MW, kemudian pada tahun 2022 meningkat 

menjadi 5.338,8 MWh dengan beban puncak sebesar 

951,3 MW. Antara energi produksi dan beban puncak 

rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah sebesar 

6.65%. 

 

 

b) APJ Serpong 

 

 
 

Gambar 3. Grafik Penambahan Konsumsi Energi 

Listrik APJ Serpong  
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Tabel 3. Penambahan   Konsumsi Energi Listrik APJ 

Serpong 

 

Penambahan Konsumsi Energi Listrik 

Area Serpong (MWh) 

Tahun Umum RT Bisnis Industri 

2012 6.823,6 49.518,7 109.959 46.584,1 

2013 7.248,9 53.119,3 136.085,3 49.282,9 

2014 7.700,8 56.981,6 168.419,2 52.138 

2015 8.180,8 61.124,7 208.435,6 55.158,5 

2016 8.690,7 65.569,1 257.959,9 58.354 

2017 9.232,4 70.336,6 319.251,2 61.734,6 

2018 9.807,94 75.450,7 395.105,3 65.311,1 

2019 10.419,2 80.936,6 488.982,3 69.094,7 

2020 11.068,7 86.821,4 605.164,5 73.097,6 

2021 11.758,6 93.134 748.951,7 77.332,4 

2022 12.491,5 99.905,5 926.902,6 81.812,5 

Rata- 

   rata 9.361,5 72.081,6 396.837,8 62.718,2 

 

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa rata-rata 

penambahan konsumsi energi listrik yang terbesar 

adalah pada sektor bisnis sebesar 396.837,8 MWh, 

kemudian yang terendah adalah sektor umum sebesar 

9.361,5 MWh. Berikut tabel hasil proyeksi energi 

produksi dan beban puncak area Serpong 

 

Tabel 4. Hasil Proyeksi Energi Produksi dan Beban 

Puncak Area Serpong 

 

Data Hasil Proyeksi Energi Produksi Dan 

Beban Puncak Serpong 

Tahun Energi 

Produksi 

(MWh) 

Beban Puncak 

(MW) 

2011 2.371,5 405,5 

2012 2.616,9 447,4 

2013 2.900.2 495,8 

2014 3.229 552,1 

2015 3.612,7 617,7 

2016 4.063 694,6 

2017 4.593,9 785,4 

2018 5.222,9 892,9 

2019 5.971,5 1.020,9 

2020 6.866,2 1.173,9 

2021 7.939,6 1.357,4 

2022 9.232 1.578,3 

 

Pada Tabel 4 diatas menunjukan hasil proyeksi 

energi produksi dan beban puncak pada area Serpong, 

yang mana pada setiap tahunnya selalu meningkat, 

seperti pada tahun 2012 jumlah energi yang 

diproduksi adalah sebesar 2.616,9 MWh dengan beban 

puncak sebesar 447,4 MW, kemudian pada tahun 2022 

meningkat menjadi 9.232 MWh dengan beban puncak 

sebesar 1.578,3 MW. Antara energi produksi dan 

beban puncak rata-rata pertumbuhan pertahunnya  

adalah sebesar 13,16 %. 

 

c. APJ Cengkareng 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Penambahan Konsumsi Energi 

Listrik APJ Cengkareng 

 

Tabel 5. Hasil Proyeksi Energi Produksi dan Beban 

Puncak Area Cengkareng 

 

Penambahan Konsumsi Energi Listrik Area 

Cengkareng (MWh) 

Thn Umu

m 

RT Bisnis Industri 

2012 8.205,4 46.932,5 52.766,9 47.697 

2013 9.429 50.345 62.013,2 50.325, 4 

2014 10.835,1 54.005,7 72.879,8 53.098,7 

2015 12.45,.8 57.932,5 85.650,5 56.024,8 

2016 14.307,5 62.144,7 100.659,1 59.112,2 
2017 16.441,1 66.663,3 118.297, 6 62.369,7 

2018 18.892,8 71.510,3 139.026,9 65.806,7 

2019 21.710,1 76.709,7 163.388,5 69.433,1 
2020 24.947,6 82.287, 2 192.019,1 73.259,4 

2021 28.667,8 88.270,1 225.666,7 77.296,5 

2022 32.942,8 94.688,1 265.210.2 81.556,1 

Rata

- 

rata 

17.056

,8 
66.920,1 

134.325,

3 
63.270,8 

  

Dari Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata penambahan 

konsumsi energi listrik yang terbesar adalah pada 

sektor bisnis sebesar 134.325,3 MWh, kemudian yang 

terendah adalah sektor umum sebesar 17.056,5 MWh. 

Adapun tabel hasil proyeksi energi produksi dan 

beban puncak area Serpong dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 6. Hasil Proyeksi Energi Produksi dan 

Beban Puncak Area Cengkareng 

 

Data Hasil Proyeksi Energi Produksi Dan 

Beban Puncak Cengkareng 

Tahun Energi Produksi 

(KWh) 

Beban Puncak 

(MW) 

2011 2.145,3 354 

2012 2.324,1 383,5 

2013 2.521,8 416,1 

2014 2.741,1 452,3 

2015 2.984,8 492,5 

2016 3.256,2 537,3 

2017 3.559,3 587,3 

2018 3.898,5 643,2 

2019 4.279,1 706 

2020 4.707,1 776,7 

2021 5.189,6 856,3 

2022 5.734,7 946,2 

 

Dari tabel 6 di atas diketahui rata-rata 

pertumbuhan pertahun antara energi produksi dan 

beban puncak sebesar 9,35 %. 

Adapun untuk daerah lain nya, berdasarkan hasil 

simulasi yang dilakukan diperoleh rata-rata 

pertumbuhan pertahun antara energy yang diproduksi 

dan kebutuhan beban puncak untuk APJ Cikupa 

sebesar 7,56 %, APJ Teluk Naga sebesar 8,46 %, APJ 

Banten Utara 12,83% dan APJ Banten selatan sebesar 

9,51 %. 

  

 

V. KESIMPULAN 

 

1. Dari hasil simulasi diketahui rata-rata 

pertumbuhan permintaan energi listrik di 

Provinsi Banten per tahun pada sektor umum 

sebesar 9,71% , sektor rumah tangga 7,27 %, 

bisnis dan industri, masing-masing sebesar 

21,32%  dan 9,28%.  

2. APJ Serpong memiliki rata –rata tertinggi 

pertumbuhan pertahun antara energi produksi 

dan kebutuhan beban puncak sebesar 13, 16%, 

sedangkan yang terendah adalah APJ Cikokol 

sebesar 6,65%. 
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Abstract - EDFA as an optical amplifier can amplify the 

signal with the wavelength range 1530-1560 nm. 

Unevenness reinforcement usually raises the problem to 

obtain the average characteristics of reinforcement caused 

by the high cross section on the area around 1531 nm. So 

in this study using an experimental method for 

strengthening the EDFA gain flatness. Strengthening 

flatness can be achieved by adjusting the signal power 

variation and stuffed pump power. The results showed that 

20 m long EDFA can be strengthening an average yield 

from 25.46 to 29.34 dB, variations in reinforcement from 

0.47 to 0.88 dB, noise figure (NF) on average from 4.00 to 

4.85 dB, and the variation from 0.09 to 0.12 dB NF to 

enter power -12.7 dBm and pump power of 20-50 mW and 

100-120 mW in the simulation. Spectral hole burning an 

average of 1530.33 to 1535.04 nm to 1536.61 to 1560.61 

nm is greater than the change in signal power of -22.7 

dBm and -17.7 dBm to -2.7 dBm. At 20 m long EDFA can 

produce maximum gain for the signal power of -22.7 dBm 

to -2.7 dBm and pump power 20 mW to 60 mW (100-120 

mW, the simulation). 

 
Keywords: smoothing gain, EDFA, ITU-standard  

 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan arus informasi dan 

komputerisasi dapat diartikan sebagai berkembangnya 

permintaan terhadap suatu komunikasi yang berupa 

data atau sering disebut dengan komunikasi data. Laju 

pengiriman data berkecepatan tinggi dari teknologi 

serat optik dapat menggantikan peranan kawat 

tembaga dan menjadi standar baru bagi pengiriman 

data. Beroperasinya satelit telekomunikasi palapa, 

pada sistem komunikasi satelit diikuti oleh 

penggunaan sistem gelombang micro (berupa 

frekuensi data) dan kemudian pemakaian SKSO 

(Sistem Komunikasi Serat Optik) di Indonesia 

merupakan bukti bahwa Indonesia juga mengikuti dan 

mempergunakan teknologi ini dibidang 

telekomunikasi. Pada suatu sistem komunikasi jarak 

jauh dalam komunikasi SKSO, repeater adalah suatu 

bagian yang akan memperkuat dan memperbaiki 

sinyal yang sudah menurun karena jarak yang jauh. 

Dalam sistem komunikasi optik, repeater dapat berupa 

Repeater Elektronik atau berupa Repeater Optik. 

Repeater elektronik mempunyai beberapa kelemahan 

karena sinyal pertama-tama mengalami konversi 

kembali dari listrik ke optik, akibatnya terjadi 

penurunan pada level daya sinyal yang terkirim. 

Disamping itu akan sangat kompleks dan mahal untuk 

sistem yang high speed dan multiwavelenght. Untuk 

mengatasi hal ini, banyak usaha telah dilakukan, 

sehingga diperoleh suatu repeater yang serba optik, 

yaitu sinyal optik yang sudah lemah tidak dikonversi 

lagi ke listrik melainkan langsung diperkuat secara 

optik (Optical Amplifier) sehingga diperoleh keluaran 

sinyal optik yang sudah diperkuat. Daya sinyal optik 

yang hilang akibat losses dapat diperbaiki atau 

ditingkatkan dayanya dengan penguat pada saluran, 

sehingga jarak pentransmisian sinyal dapat 

diperpanjang. Penguat optik yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah penguat yang terbuat dari serat 

optik yang intinya berupa bahan silica tunggal atau 

perpaduan dengan bahan lain seperti alumunium, 

germanium, dan fluoride yang di-daping dengan unsur 

kimia dari golongan lantanida yaitu erbium (Er) untuk 

panjang gelombang sekitar 1550 nm yang dikenal 

sebagai Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFA). 

EDFA dapat digunakan untuk pengembangan sistem 

komunikasi serat optik jarak jauh pada kecepatan 

tinggi, dan difungsikan sebagai penguat sinyal optik 

tunggal atau multipleks yang ditempatkan pada sisi 

kirim (power amplifier), pada saluran (in-line 

amplifier), dan pada sisi penerima (pre-amplifier). 

II. DASAR TEORI 

2.1 Dasar Telekomunikasi 

Definisi telekomunikasi adalah pertukaran 

informasi (yang terjadi perubahan menjadi “format 

informasi”) pada hubungan komunikasi jarak jauh 

yang terjadi secara elektris atau elektronik. Adapun 

sistem komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri 

dari berbagai macam perangkat telekomunikasi yang 

dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya 
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manusia) dengan pemakai lain, yang lokasinya 

berjauhan, sehingga kedua pemakai tersebut dapat 

saling bertukar informasi. Fungsi dari sistem 

komunikasi adalah mentransmisikan atau 

mengirimkan berupa data / pesan yang dihasilkan dari 

sumber informasi ke tujuan, dengan kecepatan tinggi 

dan seakurat mungkin. 

 

2.2 SKSO 

Suatu sistem komunikasi serat optik digunakan 

untuk menyampaikan suatu informasi yang utuh dan 

terus-menerus dari sumber (source) sampai ke tujuan 

(destination). Secara umum sistem komunikasi 

memiliki tiga bagian utama yaitu pemancar, media 

transmisi dan penerimanya. Pemancar berguna untuk 

mengubah sinyal asli ke bentuk lain yang sesuai 

dengan media transmisi. Pada sistem komunikasai 

gelombang radio atau mikro, sinyal informasi 

dimodulasikan dengan modulasi amplitudo dan 

modulasi frekuensi (modulasi analog) maupun dengan 

modulasi digital. Sinyal termodulasi ini barulah dapat 

dikirimkan melalui media transmisi menggunakan 

antena pemancar yang kemudian diterima pada sebuah 

penerima yang akan mendemulasi sinyal tersebut 

menjadi sinyal aslinya. Sistem kounikasi serat optik 

terdiri atas beberapa bagian yang dapat digambarkan 

seperti Gambar 2.1 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.1. Sistem Komunikasi Serat Optik 

 

Optical transmitter pada Gambar 2.1 dalam 

sistem komunikasi serat optik berfungsi sebagai 

pengubah energi listrik menjadi suatu pulsa-pulsa 

cahaya dan meneruskan cahaya tersebut ke dalam 

media kabel fiber optik. Energi cahaya yang 

dibangkitkan berfungsi sebagai gelombang pembawa 

informasi (carrier) untuk dapat diterima oleh optical 

receiver. 

 

2.3 Rugi-Rugi Pada Serat Optik 

Pada sistem telekomunikasi serat optik, salah 

satu karakteristik yang harus dipertimbangkan adalah 

rugi-rugi daya, yang berarti bahwa daya yang diterima 

akan selalu lebih kecil dari daya yang dikirimkan. 

Rugi-rugi serat optik pada dasarnya disebabkan oleh 

faktor dari dalam (intrinsic) dan faktor dari luar serat 

optik (ekstrinsik) faktor intrinsic meliputi rugi-rugi 

penyerapan dan rugi-rugi hamburan, sedangkan yang 

termasuk faktor dari luar adalah rugi-rugi sambungan, 

rugi-rugi konektor dan rugi-rugi kopling antara 

sumber optik dengan serat maupun antara serat dengan 

detector optik. Level daya informasi yang 

ditransmisikan melalui serat optik selalu mengalami 

penurunan terhadap panjang lintasannya. Penyebab 

utama penurunan level daya adalah rugi-rugi dalam 

serat optik. Rugi-rugi pada serat optik dapat dibedakan 

macamnya yaitu sebagai berikut: 

 

1. Scattering (penghamburan) 

2. Absorption (penyerapan) 

3. Redaman akibat splicing 

4. Redaman akibat konektor optic 

 

Adapun persamaan untuk menentukan letak adanya 

gangguan pada saluran transmisi komunikasi optik, 

yaitu: 

lL= I × 0.2dB  ………………….(2.1) 

Dengan : lL = Letak losses (Km) 

I = Panjang kabel optik (Km) 

  0,2 dB = besarnya nilai losses antar sambungan 

 

Jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan cara 

power budget (metode pengukuran) untuk mengetahui 

nilai daya margin adalah: 

 

………(2.2) 

 

Dengan : PT = daya total 

PLED = daya yang dikirim kedalam serat 

Pmin = daya minimum pada detector 

 

Sehingga didapat persamaan untuk mengetahui nilai 

margin, yaitu melalui Persamaan (2.3). 

 

……(2.3) 

 

 

2.4 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 

EDFA bekerja berdasarkan prinsip amplifikasi 

optis. Prosesnya hampir sama dengan pembangkitan 

sinar pada laser. Konfigurasi sistem EDFA terdiri atas 

beberapa meter serat yang di-doping oleh ion-ion 

Erbium (Er
3+

), pompa laser, coupler, dan isolator. 

Serat yang di-doping ion Er
3+

 bertindak sebagai 

medium gain sehingga bisa memberikan penguatan 

pada sinyal yang dikenakan padanya. Pompa laser 

berfungsi untuk menyediakan energi yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan fraksional population inversion 

pada serat. Adapun sifat-sifat dari erbium (Er
3+

),yaitu: 

 

1. Absorpsi dan Emisi Cross Section 

Cross section merupakan parameter yang 

menyatakan kemampuan suatu ion untuk 

mengabsorpsi atau mengisi cahaya. Transisi cross 

section adalah suatu transisi antara dua keadaan dari 

suatu ion yang mewakili probabilitas transisi untuk 

melakukan emisi atau absorpsi cahaya. 

2. Lifetime 

Besarnya nilai lifetime berbanding terbalik 

dengan probabilitas transisi ion-ion dari level tinggi ke 

level terendah. 

3. Linewidth 

Linewidth adalah pelebaran berkas cahaya dari 

spectrum emisi yang dihasilkan oleh pancaran akibat 

spectrum gain pada rentang panjang gelombang untuk 
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gain yang dihasilkan. Pelebaran berkas terjadi karena 

pelebaran state energinya, yaitu masing-masing state 

pada kenyataannya merupakan kumpulan dari banyak 

tingkatan energi yang jaraknya saling berdekatan. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Disain dan Pemodelan Penguat Sinyal Optik 

Dengan Sistem EDFA 

 

Untuk dapat menganalisa penguatan sinyal optik, 

maka harus dibuat suatu disain penguat sinyal dalam 

optical amplifier. Sistem EDFA dapat dimodelkan 

dengan melakukan beberapa tahap pengujian terhadap 

komponen-komponen optik itu sendiri. Diantaranya 

adalah: 

1. Pengujian Karakteristik Diode 

Laser diode dalam penelitian ini difungsikan 

sebagai laser pompa EDFA dan mempunyai panjang 

gelombang 974,6 nm. Karakterisasi dilakukan untuk 

mengetahui daya keluaran yang ada pada ujung WDM 

coupler yang akan disambungkan dengan EDFA. 

Tujuan utama kerakterisasi LD adalah untuk 

mengetahui kesetabilan daya yang dikeluarkan 

terhadap arus bias (arus LD) yang diberikan. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat 

ukur OSA (Optical Spektrum Analizer). 

2. Pengujian Karakteristik Isolator Optik 

Isolator adalah suatu piranti optik yang hanya 

membolehkan sinyal optik menjalar dalam satu arah 

dan tidak boleh menjalar untuk arah yang berlawanan. 

Karakterisasi isolator bertujuan untuk mengetahui 

rugi-rugi sinyal yang dilewatkan pada isolator. 

3. Pengujian Karakteristik WDM Coupler 

Wavelength Division Multiplexing (WDM 

Coupler) merupakan piranti optik yang 

menggabungkan dua cahaya dengan panjang 

gelombang yang tidak sama. Kedua cahaya tersebut 

masuk melalui fiber yang berbeda dan keluar pada 

satu fiber yang sama. Cahaya yang masuk kedalam 

WDM Coupler ini adalah cahaya yang berasal dari LD 

dan TLS. Kedua cahaya tersebut selanjutnya keluar 

melalui satu fiber yang akan dihubungkan dengan 

EDFA. Peralatan yang digunakan untuk karakterisasi 

WDM Coupler sama seperti untuk karakterisasi 

isolator, yaitu TLS dan OSA. Karakterisasi dilakukan 

untuk mengetahui insertion loss yang ada pada WDM 

Coupler 

4. Pengujian Karakterisasi Gain dan Noise Figure 

(NF) Untuk Metode Perataan EDFA 

Gain dan noise figure (NF) merupakan 

parameter yang sangat penting dalam komunikasi, 

karena gain menentukan kuatnya sinyal yang 

ditransmisikan, dan menunjukkan beberapa panjang 

lintasan transmisi yang dapat dilalui oleh sinyal 

tersebut, sedangkan NF menentukan tingkat kualitas 

sinyal yang diterima pada sisi penerima. Maka nilai 

gain dan noise figure pada EDFA dipengaruhi oleh 

daya pompa, panjang EDFA, daya sinyal dan panjang 

gelombangnya, emisi dan absorpsi cross section. Nilai 

emisi dan absorpsi cross section berbeda-beda untuk 

panjang gelombang. Panjang gelombang yang dipilih 

sesuai dengan ketentuan standar ITU, yaitu mulai dari 

1531,90 nm (195,70 THz) hingga 1560,61 nm (192,10 

THz) dengan jarak antara panjang gelombang 200 

GHz. 

 

3.2 Disain Setup Eksperiment Perataan Penguatan 

Sinyal Optik Dengan EDFA 

 

Dari hasil pengujian dari berbagai macam komponen 

optik tadi, maka didapatkan suatu disain untuk 

mendapatkan suatu nilai penguatan dengan EDFA 

pada sistem SKSO maka dilakukan penggambaran set-

up eksperiment yang dilakukan pada saat penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1. Disain Setup Eksperiment Perataan 

Penguatan Sinyal Optik dengan EDFA 

 

Prinsip kerja disain setup eksperiment pada Gambar 

3.1 dapat dijelaskan seperti berikut: sumber pompa 

(laser pemompa) dan sinyal masukkan (input signal) 

yang dibangkitkan oleh TLS (dapat disebut sebagai 

generator sinyal foton), dilewatkan pada WDM 

Coupler untuk dihubungkan dengan EDFA. Sinyal 

input yang bersumber dari TLS terlebih dahulu 

dilewatkan pada ISO-1 (isolator ke 1), adapun fungsi 

dari isolator itu sendiri adalah untuk mencegah setiap 

sinar foton yang terpantul kembali (back reflected 

light), agar tidak masuk ke amplifier atau sistem 

EDFA. Energi yang dihasilkan oleh laser pompa yang 

menjalar sepanjang EDFA akan diabsorpsi oleh ion-

ion erbium untuk berpindah dari tingkat energi ground 

state ke tingkat excited state. Untuk mendapatkan 

kembali distribusi yang seimbang, ion-ion yang 

dipompa (tereksitasi) pada tingkat excited state (energi 

tertinggi) dapat kembali pada tingkat ground state 

(energi terendah) secara spontan atau melalui 

stimulasi (rangsangan) oleh sinyal dari luar. 

Perpindahan ion-ion dari tingkat exited state ke tingkat 

ground state yang dilakukan secara spontan akan 

menghasilkan emisi yang spontan, dan dikenal sebagai 

Amplified Spontaneous Emission (ASE). Ion-ion yang 

kembali ke tingkat ground state karena adanya sinyal 

dari luar (sebagai sinyal perangsang) yang masuk 

kedalam EDFA dikenal sebagai emisi terstimulasi. 

Emisi terstimulasi ini akan mengakibatkan penguatan 

pada sinyal perangsang. Penguatan sinyal terjadi 

karena cahaya yang dipancarkan pada proses 

perpindahan dari tingkat excited state ke ground state 

yang dilakukan oleh ion-ion tersebut yang mempunyai 

frekuensi dan fasa yang sama dengan cahaya 

perangsang.  
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IV. ANALISA DAN HASIL PENGUKURAN 

4.1 Hasil Pengukuran Dari Disain Setup EDFA 

Dari Gambar 3.1 terdapat beberapa karakteristik 

komponen pendukung EDFA, yaitu karakteristik 

terhadap komponen aktif dan komponen pasif yang 

mendukung sistem EDFA. Komponen aktif dalam 

sistem EDFA adalah laser diode yang berfungsi 

sebagai laser pemompa EDFA, dan komponen pasif 

terdiri atas isolator optik dan WDM Coupler. Sinyal 

yang masuk kedalam EDFA adalah sinyal optik yang 

akan dikuatkan, melalui pengaturan daya sinyal dan 

daya pompa. 

1. Hasil Pengukuran Karakteristik Dioda 

Salah satu hasil pengukuran yang menunjukkan 

pola radiasi dalam keluaran LD yang terukur di ujung 

WDM Coupler ditunjukkan dalam Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1. Pola Radiasi LD Yang Terukur Diujung 

WDM Coupler 

 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pola radiasi 

yang terukur pada ujung WDM Coupler tidak 

mengalami kecacatan dengan panjang gelombang 

yang sesuai, yaitu sebesar 974,6 nm dan daya puncak 

pada keluaran dari diode sebesar 63,70 mW, yang 

artinya keluaran LD masih membentuk pola radiasi 

daya yang menyerupai pola Gaussian. Hubungan 

perubahan arus bias (arus LD) terhadap daya keluaran 

LD yang terukur di ujung WDM coupler ditunjukkan 

dalam gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.2. Hasil Karakteristik LD Yang Terukur di 

Ujung Keluaran WDM Coupler Pada Alat Ukur OSA 

 

Dari hasil grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 

keluaran yang ditimbulkan pada ujung WDM Coupler 

mengalami peningkatan yang stabil dengan skala 

perubahan arusnya sebesar 10 mA dari mulai 30 mA 

sampai 300 mA, dengan lama operasi setiap 

pengukurannya selama 5 menit yang sesuai dengan 

ketentuan pada pompa LD (Laser Diode) dapat 

memompa EDFA untuk waktu kurang lebih selama 3 

menit, yang ditunjukkan pada kenaikan daya keluaran 

yang meningkat terhadap arus bias (arus LD) yang 

diberikan. Laser diode dalam penelitian ini 

difungsikan sebagai laser pemompa pada pompa 

sinyal dan pompa daya dalam sistem EDFA dan 

mempunyai panjang gelombang sebesar 974,6 nm. 

 

2. Hasil pengujian Karakteristik Isolator 

Hasil karakteristik level daya sinyal untuk daya 

optik 0 dBm yang berasal dari TLS dan setelah 

melewati isolator ditunjukkan dalam Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Hasil Karakteristik Level Daya Sinyal 

Yang Telah Melewati Isolator 

 

Sesuai dengan tujuan utamanya pengujian 

karakteristik isolator yang bertujuan untuk mengetahui 

rugi-rugi sinyal yang dilewatkan pada isolator. 

Berdasarkan pada Gambar 4.3 hasil pengukuran 

terlihat bahwa insertion loss yang diakibatkan oleh 

isolator rata-rata besarnya = (-1,20) – (-1,45) = 0,25 ≈ 

± 0,3 dBm dengan pola pergerakan daya keluaran 

yang hamper sejajar dan merata terhadap panjang 

gelombang, sesuai dengan besarnya penurunan dan 

kenaikan daya yang ditimbulkan akibat adanya rugi-

rugi sinyal yang dilewatkan, rugi-rugi lainnya 

disebabkan oleh konektor yang terhubung ke TLS dan 

OSA yang besarnya ± 1dB. Daya sinyal pada 

pengujian karakteristik isolator ini ditetapkan 0 dBm 

dari sumber TLS, dan panjang gelombang diatur mulai 

dari 1531,90 nm hingga 1560,61 nm dengan skala 

perubahan sebesar 200 GHz. 

 

3. Hasil Pengujian Karakteristik WDM Coupler 

Wavelenght Division Multiplexing (WDM 

Coupler) merupakan piranti optik yang 

menggabungkan dua cahaya dengan panjang 

gelombang yang tidak sama. Kedua cahaya tersebut 

masuk melalui fiber yang berbeda dan keluar pada 

satu fiber yang sama. Alat ukur yang digunakan dalam 

eksperiment ini adalah TLS dan OSA. TLS disini 

berfungsi sebagai pembangkit sinyal yang akan 

dikuatkan oleh EDFA. Rentang daya sinyal keluaran 

TLS adalah -20 dBm hingga 0 dBm, dan rentang 

frekuensi adalah 1520 nm hingga 1700 nm. Daya 

sinyal yang dikuatkan adalah daya sinyal yang ada 
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pada sisi masuk EDFA, untuk itu daya keluaran TLS 

harus dikurangi dengan daya yang hilang pada 

konektor, isolator, WDM Coupler, dan sambungan 

(splice). OSA berfungsi sebagai alat monitor dan alat 

ukur hasil keluaran sinyal yang telah dikuatkan oleh 

EDFA. OSA mampu mengukur sinyal pada rentang 

panjang gelombang 600 nm hingga 1750 nm. 

Ketelitian OSA untuk menerima panjang gelombang 

sinyal adalah ± 0,05 nm. 

 

 
 

Gambar 4.4. Hasil Karakterisasi Level Daya Sinyal 

Yang Telah Melewati WDM Coupler 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 hasil pengukuran terlihat 

bahwa daya rata-rata yang terukur pada ujung WDM 

Coupler adalah: 

Nilai rata-rata keluarannya = 

[[-2,623 + (-2,61) + (-2,58) + (-2,62) + (-2,60) + (-

2,608) + (-2,60) + (-2,73) + (-2,70) + (-2,70) + (-2,65) 

+ (-2,61) + (-2,60) + (-2,70) + (-2,60) + (-2,599) + (-

2,61) + (-2,61) + (-2,65) + (-2,623)] ÷ 20] = -2,631 

dBm dengan fluktuasi sebesar 0,18 dBm. 

 

4.2 Hasil Pengukuran Pada Berkas Sinyal Optik 

Dalam piranti isolator sinyal optik yang keluar dari 

fiber disejajarkan (collimated) dengan menggunakan 

lensa Graded index (GRIN) yang selanjutnya 

melewati piranti birefringent rutile (TiO2). Pasangan 

berkas sinyal optik ordinary dan extraordinary yang 

keluar dari material ini diteruskan melalui faraday 

rotator yang terdiri atas Yittrium Iron Garnet (YIG) 

dan kristal Y3Fe5O12 yang dikelilingi oleh magnet 

permanen.polarisasi berkas sinyal optik yang melewati 

Faraday rotator sudutnya diputar 45
0
 dari sumbu 

polarisasi, dan selanjutnya dilewatkan pada piranti 

birefringent kedua yang menggabungkan berkas 

tersebut untuk dilewatkan pada ujung keluaran fiber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

 Hasil Pengukuran Dengan Polarisasi 45
0 

 

Keterangan Nilai 

Jari-jari inti EDFA (r atau a) 1,55.10
-6

 m 

Indeks bias inti EDFA pada panjang 

gelombang sinyal (n1s) 

1,462 

Indeks bias cladding EDFA pada 

panjang gelombang sinyal (n2s) 

1,444 

Indeks bias inti EDFA pada panjang 

gelombang pompa (n1p) 

1,469 

Indeks bias cladding pada panjang 

gelombang pompa (n2p) 

1,451 

Panjang gelombang sinyal (λs) 1550 nm 

Panjang gelombang pompa (λp) 980 nm 

 

4.3 Hasil Pengukuran Untuk Absorpsi Cross Section 

Dari Sinyal Optik 

Pengukuran ini dilakukan untuk mendapatkan suatu 

nilai parameter yang menyatakan bahwa kemampuan 

suatu ion untuk mengabsorpsi atau mengemisi suatu 

cahaya dalam berbagai variasi dari panjang 

gelombang yang diberikan. Dapat dilihat pada Tabel 

4.2 dan Tabel 4.3 

 

Tabel 4.2 

Nilai Absorpsi Cross Section Untuk Sinyal Optik 

Dengan Antara 1530,33  – 1544,53 Meter 

 

No Panjang Gelombang 

(m) 

Emisi Cross Section 

(m
2
) 

1. 1530,33 3,97.10
-25 

2. 1531,90 4,00.10
-25 

3. 1533,47 3,76.10
-25 

4. 1535,04 3,38.10
-25 

5. 1536,61 3,12.10
-25 

6. 1538,19 2,90.10
-25 

7. 1539,77 2,78.10
-25 

8. 1541,35 2,77.10
-25 

9. 1542,94 2,73.10
-25 

10. 1544,53 2,73.10
-25 
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Tabel 4.3 

Nilai Absorpsi Cross Section Untuk Sinyal Optik 

Dengan Antara 1546,12  – 1560,61 Meter 
No Panjang Gelombang 

(m) 

Emisi Cross Section 

(m
2
) 

1. 1546,12 2,73.10
-25 

2. 1547,72 2,70.10
-25 

3. 1549,32 2,67.10
-25 

4. 1550,92 2,64.10
-25 

5. 1552,52 2,58.10
-25 

6. 1554,13 2,55.10
-25 

7. 1555,75 2,49.10
-25 

8. 1557,36 2,46.10
-25 

9. 1558,98 2,43.10
-25 

10. 1560,61 2,31.10
-25 

 

Dari hasil pengukuran diatas dapat menimbulkan 

fraksional inverse populasi terhadap daya pompa 

untuk daya sinyal dan diperlihatkan dalam bentuk 

grafik pada Gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5. Grafik Yang Ditimbulkan Adanya 

Fraksional Inversi Populasi Terhadap Daya Pompa 

Untuk Daya Sinyal -20 dB dan Panjang Gelombang 

1531,90 

 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai treshold terjadi 

pada daya pompa sekitar 1 mW. Nilai treshold adalah 

nilai yang menunjukkan bahwa awal penguatan akan 

terjadi, dan juga menunjukkan bahwa jumlah ion-ion 

erbium pada level 2 sama dengan jumlah ion-ion 

erbium pada level 1. Ion-ion erbium melakukan 

absorbsi pada sinyal -20 dBm ketika daya pompa pada 

posisi 0 mW. Hasil absorbsi ion-ion erbium terhadap 

sinyal ditunjukkan adanya nilai fraksional inversi 

populasi disekitar -0,8. Nilai inversi populasi satu 

menunjukkan bahwa ion-ion pada level ground state 

terpindahkan semuanya pada level excited state. 

Kenaikan daya pompa secara linear memberikan 

akibat kenaikan nilai inversi populasi naik secara 

eksponensial pada batas daya pompa tertentu, dan 

selanjutnya mendekati saturasi untuk kenaikan daya 

pompa yang lebih tinggi dengan nilai hampir 

mendekati angka 1 terhadap daya sinyal untuk daya 

pompa 20-60 mW, dengan panjang gelombang sinyal 

1531,90 nm.  

 

4.4 Hasil Pengukuran Dari Karakteristik Gain Dan 

Noise Figure (NF) Pada Rentang Panjang 

Gelombang Untuk Metode Perataan EDFA 

Pada subbab ini membahas tentang pengukuran secara 

grafik dan matematis untuk mendapatkan suatu nilai 

kerataan pada Gain dan NF yang diharapkan. Hasil 

perhitungan dalam bentuk grafik karakteristik gain 

dan NF sebagai fungsi panjang gelombang 

ditunjukkan dalam Gambar  4.6. 

 

 
 

Gambar 4.6. Daya Sinyal Masukkan -22,7 dBm 

Dengan Gain dan NF Sebagai Fungsi Panjang 

Gelombang Untuk Panjang EDFA 20 m dan Daya 

Pompa:  = 100 mW,  = 110 mW,  = 120 mW, 

 = 130 mW, dan  = 140 mW 

 

Dengan hasil pengukuran dengan simulasi penguatan 

sinyal yang terjadi dapat dilihat dari hasil 

perbandingan antara hasil perhitungan manual 

berdasarkan data dari hasil pengujian dilapangan 

dengan hasil penguatan berdasarkan hasil simulasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 

Data-data Perbandingan Hasil Perhitungan dan 

Simulasi Program 

Parameter Perhitungan 
Manual 

Perhitungan 
Simulasi 

Gain (G) 27,62 dB 28,87027133 dB 

Noise Figure 
(NF) 

4,08 dB 4,2010202 dB 

 

Adapun hasil perbandingan hasil penguatan yang telah 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: 

penguatan sinyal optik yang disebabkan adanya 

penguatan sinyal pada amplifier dengan menggunakan 

sistem Raman untuk rentang panjang gelombang C-

band, dengan menggunakan metode pengaturan 
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komposisi gelas fiber atau metode intrinsik yang telah 

dilakukan oleh Bapak Sholeh Hadi Pramono. Metode 

komposisi gelas fiber dilakukan dengan cara 

mengkombinasikan elemen-elemen co-doping dalam 

fiber. Elemen yang sering digunakan adalah 

alumunium, fluoride, telluride, dan phospat. 

Perbandingan ini dapat dilihat melalui data-data pada 

Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.8 

Data Perbandingan Antara Penguat Raman Dengan 

Penguat EDFA 

Sistem Rentang Penjang 
Gelombang 

Hasil 

Penguat 
Raman 

C-band dengan 
menggunakan 
dual core fiber 

dengan panjang 
gelombang 

(1525 nm – 1555 
nm) 

G (gain) = <20 dB, 
variasi G = <0,7 

dB, NF= 4 dB 

PP 980 nm = 50 
mW 

 

Penguat 
Sistem 
EDFA 
yang 
telah 

dilakukan  

C-band dengan 
menggunakan 
single mode, 

dengan panjang 
gelombang 

(1530,33 nm – 
1560,61 nm) 

G (gain) = 27,62 
dB, variasi G = 

0,47-0,88 dB, NF = 
4,08 dB 

PP 980 nm = 100 
mW 

 

Terlihat pada hasil data perbandingan yang telah 

dilakukan bahwa sistem pada optical amplifier sebagai 

penguat sistem komunikasi optik dapat menggunakan 

sistem EDFA sebagai penguat amplifier yang 

memiliki besar penguatan yang berlebih dan memiliki 

rentang panjang gelombang yang berlebih 

dibandingkan dengan menggunakan sistem penguat 

Raman atau sering disebut dengan FRA (Fiber Raman 

Amplifier). 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang EDFA 

20 m dapat menghasilkan penguatan rata-rata 25,46-

29,34 dB, variasi penguatan 0,47-0,88 dB, noise figure 

(NF) rata-rata 4,00-4,85 dB, dan variasi NF 0,09-0,12 

dB untuk daya masukkan -12,7 dBm dan daya pompa 

20-50 mW dan pada simulasi 100-120 mW. Spectral 

hole burning rata-rata untuk 1530,33-1535,04 nm 

lebih besar dari 1536,61-1560,61 nm pada perubahan 

daya sinyal dari -22,7 dBm dan -17,7 dBm menjadi -

2,7 dBm. Dengan melihat hasil penelitian yang telah 

dilakukan, perlu adanya penelitian lanjutan dengan 

menggunakan kabel serat optik dengan jenis dual 

mode atau multimode dengan sistem multiplexer 

berjenis DWDM, untuk dapat melihat pengaruh daya 

sinyal masukannya terhadap panjang gelombang 
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Abstract - The oral cavity is the main door entry of food into our 

bodies. But too often the oral hygiene becomes less attention, 

although not rare oral cavity diseases originated from the leftovers 

stacked and not cleaned. One of the diseases of the oral cavity are 

often found in Poli Dental Hospitals in Indonesia are cysts and 

tumors. Determination of cysts and tumors through paranomik 

image can hardly be distinguished by naked eye, depending on the 

knowledge and experience of the dentist as well as on the results of 

the analysis of the radiologist. A panoramic image can show the 

whole jaw teeth at the back to the front of the teeth into the growth 

of most tumors and cysts. The preferred solution is to help the 

process of classifying lesions cysts and tumors with a certain 

amount of data, but with a relatively shorter time with the aid of a 

computer (automatic). The purpose of this study was to determine 

how the classification to distinguish cysts and tumors in the oral 

cavity which has some similarities clinical characteristics with a 

series of segmentation with active contour, feature extraction with 

gray level cooccurence matrix (GLCM) and classification with 

artificial neural network, backpropagation using MATLAB 

software. Artificial Neural Network is used for the information 

process mimics the performance of the human brain that is the 

lesson for the system to reduce the error rate. Backpropagation 

network will be trained three classes of data cysts, tumors and cysts 

/ tumors will then be tested 10 times by doing pole method is 

exchanging training data and test data. The percentage of success 

is based on 10 test using artificial neural network, backpropagation 

amounted to 95.42%. While the percentage of success is based on 

classification using artificial neural network, backpropagation of 

93.89% with a percentage of 95.3% of cysts, tumors of 95.3% and a 

cyst / tumor the size of 91.08%. 

 
Keywords: Active Contour, Gray Level Cooccurance Matrix 

(GLCM) , Artificial Neural Network. 

 

I. Pendahuluan 

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sering 

terlupakan oleh manusia di zaman serba maju seperti sekarang. 

Rongga mulut merupakan pintu utama masuknya makanan ke 

dalam tubuh kita serta merupakan alat pencernaan pertama 

pada tubuh manusia yakni secara kimiawi. Makanan yang 

masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut haruslah 

sehat dan bersih agar terbebas dari kuman dan bibit penyakit. 

Namun sering kali kebersihan mulut menjadi hal yang kurang 

diperhatikan, padahal tak jarang penyakit rongga mulut 

berawal dari sisa-sisa makanan yang tertumpuk dan tidak 

dibersihkan.Salah satu penyakit rongga mulut yang sering 

ditemukan pada Poli Gigi Rumah Sakit di Indonesia adalah 

Kista dan Tumor. Penentuan kista dan tumor melalui citra 

paranomik sangat sulit dibedakan secara kasat mata, 

tergantung pengetahuan dan pengalaman dokter gigi serta 

pada hasil analisis radiolog[1]. Pada penelitian sebelumnya 

klasifikasi kista dan tumor dengan fungsi histrogram dari gray 

level cooccurence matrix (GLCM) menggunakan metode 

support vector machine (SVM) memperoleh presentase 

akurasi sebesar 63,333% (Cucun:2011). Kemudian penelitian 

lainnya melakukan penandan lesion kista dan tumor dengan 

metode active contour memperoleh presentase sebesar 99,69% 

(Ingrid:2011). Berdasarkan permasalahan yang timbul serta 

didukung dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka 

solusi yang diinginkan adalah membantu proses 

pengklasifikasian lesion kista dan tumor dalam jumlah data 

yang relatif banyak namun dengan waktu yang relatif lebih 

singkat dengan bantuan komputer (otomatis). 

Penelitian ini akan mengklasifikasikan sejumlah data 

citra radiografi panoramikkista dan tumor yang 

telahditentukan pada rongga mulut.Terlebih dahulu citra 

radiografi panoramik melalui proses preprocessing, 

melakukan segmentasi dengan active contour dan ekstraksi 

fitur tekstur menggunakan metode gray level cooccurence 

matrix (GLCM). Setelah proses-proses itu dilakukan citra-

citra tersebut akan diklasifikasi dengan menggunakan metode 

artificial neural network, backpropagation. Backpropagation 

adalah pelatihan jenis terkontrol dimana menggunakan pola 

penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang 

minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran yang 

nyata[2]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara kerja 

pengklasifikasian untuk membedakan kista dan tumor pada 

rongga mulut yang mempunyai kemiripan ciri klinis dengan 
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serangkaian proses segmentasi dengan active contour, 

ekstraksi ciri dengan Gray Level Cooccurence Matrix (GLCM) 

dan klasifikasi dengan artificial neural network, 

backpropagation dengan menggunakan software MATLAB. 

II. KAJIAN  PUSTAKA 

A. Kista dan Tumor Rongga Mulut [3] 

Kista rongga mulut didefinisikan sebagai benjolan berisi 

cairan pada mulut yang terjadi pada jaringan epitel. Kista 

dibedakan ke dalam kista odontogenik, kista non odontogenik, 

pseudocysts, dan kista leher.Kista termasuk lesi yang 

radiolusen dan ciri klinis dari kista adalah terjadi 

pembengkakan,kurang sakit (kecuali jika kista telah 

memasuki tahap infeksi kedua), sehingga penderita kadang 

tidak menyadari ada kelainan di dalam mulutnya sampai 

pembengkakan mencapai ukuran tertentu sehingga 

mengganggu fungsi dan estetis. Karakteristik kista adalah 

bentuknya yang seragam, tipis, berbatas jelas, berbentuk oval 

atau bundar seperti balon. Beberapa kista mungkin memiliki 

batas berlekuk (scalloped). 

Tumor rongga mulut adalah pertumbuhan jaringan atau 

organ tidak terorganisasi, umumnya membentuk suatu massa 

yang jelas dan berada di mulut.Tumor terbagi atas tumor jinak 

(benign) dan ganas (malignant). Ciri klinis dari tumor jinak 

adalsah onset/permulaan yang tersembunyi dan 

membahayakan, tidak sakit, tidak bermetastasis dan tidak 

mengancam nyawa kecuali mengganggu organ vital dengan 

adanya perluasan secara langsung, berbentuk oval atau bundar 

dan bertepi halus, lesi yang radiolusen atau radiopak. 

 

B. Preprocessing[4] 

Preprocessing bertujuan memperbaiki kualitas citra agar 

mudah diinterpretasikan oleh manusia/mesin (komputer). 

Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra 

menjadi citra dengan kualitas yang lebih baik. 

1. Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya 

memiliki satu nilai kanal pada setiap piksel-nya, dengan kata 

lain nilai bagian merah = hijau = biru (putra, 2010: 40). Nilai 

tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. 

 

2. Pengaturan Contrast 

Pengaturan contrast adalah proses perkalian nilai derajat 

keabuan x dengan nilai perubahan contrast . Contrast 

adalah perbedaan gradasi, kecerahan, atau warna antara 

bidang gelap (shadow) dengan bidang terang, atau warna 

putih yang mencolok sekali pada objek. Terdapat bermacam-

macam jenis contrast salah satunya contrast adjusment. 

Contrast adjusment merupakan pengaturan contrast dengan 

pengaturan intensitas. 

3.  Filter Median 

Sesuai dengan namannya, Median dari sekumpulan nilai 

adalah nilai yang berada ditengah dari sekumpulan nilai yang 

diurutkan. Untuk tujuan melakukan filter median pada sebuah 

titik pada citra maka yang pertama dilakukan adalah 

mengurutkan nilai pixel dalam tetangga (termasuk titik 

pusatnya) menentukan median dan memasukkan nilai hasilnya 

pada pixel yang berkorespondensi (titik pusat tetangga) dalam 

citra yang di-filter. 

4.     Resize 

Resize gambar/citra adalah mengubah ukuran panjang 

dan lebar gambar. Matlab telah menyediakan fungsi untuk 

mengubah ukuran gambar. Dapat pula diartikan sebagai 

proses normalisasi dimensi citra, yaitu proses pembesaran atau 

pengecilan dimensi citra menjadi dimensi yang telah 

ditentukan. 

 

C. Segmentasi Active Contour[5] 

Segmentasi active contour adalah metode segmentasi 

menggunakan model kurva tertutup yang dapat bergerak 

melebar ataupun menyempit. Energi yang mempengaruhinya 

diformulasikan seperti pada persamaan 2.1: 

      dssEsEE
extsnakes  

1

0
int

     1  

 adalah energi internal yang dipengaruhi oleh lekuk 

objek sedangkan  adalah energi eksternal yang akan 

menarik contour baik melebar atau menyempit menuju objek 

yang dikehendaki. Energi internal dituliskan dengan 

formulasi: 

        dsssssE  
1

0

2
'

2
'

2

1
    2  

Parameter(s) dan (s) adalah bobot yang mengontrol 

pergerakan snake di mana suku pertama menyebabkan kurva 

bergerak seperti membran dan suku kedua menyebabkan 

kurva bergerak seperti plat yang tipis. Sedangkan energi 

eksternal diformulasikan: 

  
2

sGE       3  

Proses pembentukan (deformasi) kontur aktifberlangsung 

dengan meminimalisir fungsi energi. Untuk kontur aktif yang 

meminimalisir energinya harus memenuhi persamaan Euler 

dibawah ini: 

    0
ext

Ess      4  

 dapat dilihat dengan persamaan keseimbangan: 
 0

int


ext
FF       5  

Dimana  adalah untuk meregangkan dan 

membengkokkan sementara  adalah untuk menarik snake 

ke arah yang dinginkan. 

 

D. Level Set[6] 

Level set adalah metode numerik yang umum untuk 

perubahan kurva. Persamaan dari level set: 

    0,tx      6  

dengan x adalah suatu posisi, t adalah waktu, dan d adalah 

jarak dari x terhadap kurva inisialisasi (distance). Kurva 

inisialisasi berupa sebuah lingkaran dengan titik pusat dan 

jari-jari tertentu. Posisi x menentukan tanda dari d, tanda d 

diberi nilai positif bila x menjauh titik pusat kurva inisialisasi 

atau di luar kurva inisialisasi, sebaliknya tanda d diberi nilai 

negatif bila x mendekat titik pusat kurva inisialisasi atau di 

dalam kurva inisialisasi. Daerah antara nilai distance (d) 
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positif dan negatif inilah yang menunjukkan dimana kurva 

berada. 

Agar kurva dapat berevolusi maka dilakukan 

persamaan sebagai berikut : 
n

ijij

n

ij

n

ij
Ft  1      7  

Dimana t adalah waktu dan F adalah speed function. F 

mempunyai tiga faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva 

yang dinyatakan dengan persamaan: 

advcurvprop
FFFF      8  

Dimana  adalah penambahan konstan pada kurva 

untuk bergerak searah dengan sudut normal,  adalah 

pengatur bentuk dari kurva, adalah faktor informasi dari 

gambar. dan dapat dihitung menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

KFF
curvprop

 1      9  

Dimana  adalah konstanta bernilai antara 1 sampai 5, 

semakin besar   semakin cepat kurva berevolusi. 

 

E. Gray Level Cooccurrance Matrix[7] 

Gray Level Cooccurrance Matrix (GLCM) digunakan 

untuk mengukur intensitas sari tingkat keabuan dari suatu 

gambar dengan menghitung jumlah munculnya suatu pixel 

dengan sebuah pixel dengan warna abu-abu yang memiliki 

nilai i muncul secara horizontal dengan pixel yang memiliki 

nilai j dimana kedua pixel tersebut berdekatan, jika gambar 

tersebut adalah gambar biner maka glcm akan menskala 

gambar tersebut menjadi dua tingkat keabuan. 

 

 

1. Ekstraksi Ciri Orde 1 

Pembacaan histogram dengan absis X menunjuk tingkat 

keabuan. Tingkat keabuan dimulai dari nol  sampai dengan 

jumlah tingkat keabuan 0-255. Sumbu Y menunjukan 

frekuensi kemunculan tingkat keabuan pada citra. Beberapa 

parameter ciri orde pertama, antara lain adalah mean, 

skewness, variance, kurtosis dan entropy: 

 


n

i i
x

n
Mean

1

1
     10  

   ipiVariance
G

i
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0

2

,     11  
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0

1

0
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G

i

G

j

jiji
PPEntropy    12  

   
n

n

fpfSkewness  
3

3

1



   13  

    3
1

4
  n

n

n
fpfKurtosis 


   14  

 

2. Ekstraksi Ciri Orde 2 

Salah satu teknik untuk memperoleh ciri statistik orde 

dua adalah dengan menghitung probabilitas hubungan 

ketetanggaan antara dua piksel pada jarak dan orientasi sudut 

tertentu. Pendekatan ini bekerja dengan membentuk sebuah 

matriks kookurensi dari data citra, dilanjutkan dengan 

menentukan ciri sebagai fungsi dari matriks antara tersebut. 

Setelah matriks kookurensi didapatkan maka selanjutnya akan 

dijadikan sebagai faktor pengali dalam perhitungan contrast, 

homogenity, energy, correlation: 
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i j

yx

dyx
jiPji

nCorrelatio


 ,
  18  

  

F. Backpropagation[8] 

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran 

yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan 

banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung 

dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. 

Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk 

mengubah nilai bobot-bobot dalam arah mundur (backward). 

Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju 

(forward propagation) harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada 

saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan 

menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan, 

seperti fungsi aktivasi sigmoid, tansig atau purelin. 

Algoritma pelatihan backpropagation untuk artificial 

neural network adalah: 

Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai acak yang 

cukup kecil). 

Tetapkan: Maksimum Iterasi, Target Error, dan Learning 

Rate . 

Inisialisasi: Iterasi=0, MSE=1. 

Kerjakan langkah-langkah berikut selama Iterasi<Maksimum 

dan MSE>Target Error: 

1. Iterasi=Iterasi+1 

2. Tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan 

pembelajaran, kerjakan: 

Feedforward: 

a. Tiap-tiap unit input (Xi, i=1,2,3,...,n) menerima sinyal xi 

dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan 

yang ada di atasnya (lapisan tersembunyi). 

b. Tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi (Zj, 

j=1,2,3,...,p) menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot 

 


n

i ijijj
vxbinz

1
1_     19  

Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal 

keluarannya: 

 
jj

inzfz _      20  

Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan 

atasnya (unit-unit output). 

Langkah (b) dilakukan sebanyak lapisan tersembunyi. 

c. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,...,m) menjumlahkan 

sinyal-sinyal input terbobot. 





p

i

jkikk
wzbiny

1

2_     21  
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Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal 

keluarannya: 

 
kk

inyfy _      22  

Kemudian kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di 

lapisan atasnya (unit-unit output). 

Backpropagation: 

d. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,...,m) menerima target 

pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran, 

hitung informasi kesalahannya: 

   
kkkk

inyfyt _'     23  

jkjk
z 2      24  

kk
 2      25  

Kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan 

dipergunakan untuk memperbaiki nilai wjk): 

jk
w 2      26  

Hitung juga koreksi bias (yang nantinya kan digunakan 

untuk memperbaiki nilai b2k): 

kk
b 22       27  

Langkah (d) dilakukan sebanyakjumlah lapisan 

tersembunyi, yaitu menghitung informasi error dari suatu 

lapisan tersembunyi sebelumnya. 

e. Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,...,p) 

menjumlahkan delta masukannya (dari unit-unit yang 

berada pada lapisan di atasnya): 





m

k

jkkj
win

1

2_      28  

Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya 

untuk menghitung informasi error: 

 
jjj

inzfin __1 '      29  

jjij
x11        30  

jj
11        31  

Kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai vij): 

jij
v 1      32  

Hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan digunakan 

untuk memperbaiki nilai b1j): 

jj
b 11       33  

f. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,...,m) memperbaiki bias 

dan bobotnya (j=0,1,2,...,p): 

   
jkjkjk

wlamawbaruw     34  

   
kkk

blamabbarub 222     35  

Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,...,p) memperbaiki 

bias dan bobotnya (i=0,1,2,...,n): 

   
ijijij

vlamavbaruv     36  

   
jjj

blamabbarub 111     37  

3. Hitung MSE. 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam perancangan penelitian ini akan dibahas pemodelan 

sistem yang akan dirancang dan ditampilkan menggunakan 

GUI. Proses dari sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui beberapa tahap yakni preprocessing, 

segmentasi, ekstraksi, dan klasifikasi. Citra panoramik akan 

menjadi input dari sistem ini. 

 
Gambar 3.1 Perancangan Sistem Penelitian 

 

A. Preprocessing Citra 

 
Gambar 3.2 Tahap Preprocessing Citra Panoramik 

 

Seperti pada gambar 3.2 tahap preprocessing citra 

panoramik akan melalui empat tahap untuk memperbaiki dan 

meyiapkan dengan suatu standar tertentu agar sesuai ke tahap-

tahap selanjutnya. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Perubahan citra input menjadi grayscale bertujuan untuk 

menyeragamkan semua format citra input untuk 

mempermudah dalam pengolahan citra selanjutnya yakni 

segmentasi dan ekstraksi ciri. 

2. Tahap pengaturan contrast bertujuan untuk mempertajam 

bentuk dari lession ini dengan mengatur kontras citra. 

Karena dasar awal yang terlihat sebagai pembeda kista 

dan tumor adalah ketika batas atau border dari lession 

terlihat tegas dan tidak tegas. 

3. Median filter digunakan untuk citra dengan noise bertipe 

random atau acak karena median filter memiliki 

kemampuan untuk mereduksi noise random dengan 

memperhatikan blurring. 

4. Ukuran citra akan diubah resolusinya secara horizontal 

dan vertikal citra masukan. Selain itu resize ditujukan 

untuk menyeragamkan ukuran citra tanpa mengurangi 
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ketajaman gambar, serta untuk mempermudah dan 

mempercepat pengolahan citra  

. 

B. Segmentasi dengan Metode Active Contour Models 

Setelah serangkaian preprocessing terhadap citra 

radiografi panoramik, tahapan proses penelitian ini akan 

berlanjut pada segmentasi menggunakan metode Active 

Contour Models. Secara garis besar citra masukan pada 

daerah lesion akan diberi batas pemisah terhadap daerah yang 

tidak terjangkit, sehingga dapat dilakukan penyeleksian area 

sel tumor, sel kista, dan kista/tumor dengan daerah yang bebas 

dari sel-sel tersebut. Sehingga lesion akan terpisahkan dan 

berubah warna menjadi putih. Berikut flowchart dari metode 

Active Contour Models : 

 

 
Gambar 3.3 Flowchart Metode Active Contour 

 

Penandaan ini dilakukan secara interaktif, user akan 

menandai lession dengan cara membuat satu-persatu 

rangkaian titik. Titik-titik ini akan saling berhubungan dan 

terkontrol oleh garis lurus. Citra yang sudah ditandai 

kemudian akan berubah menjadi citra biner melalui bantuan 

levelset. Pada dasarnya setelah penandaan atau inisialisasi 

lession (fitted image), levelset akan membantu 

meminimalisasi energi antara fitted image dengan citra aslinya. 

Sehingga terbentuk dua buah bagian antara daerah yang 

ditandai dengan daerah yang tidak ditandai. Pada bagian yang 

terjangkit kista, tumor, dan kista/tumor akan berwarna putih, 

sementara pada bagian yang sehat akan berwarna hitam. 

 

C. Ekstraksi Fitur Tekstur dengan GLCM (Gray Level 

Cooccurrance Matrix) 

GLCM mempunyai dua orde perhitungan untuk 

mendapatkan sembilan parameter yang dibutuhkan pada 

penelitian ini. Pada GLCM orde pertama, GLCM akan 

menghitung langsung rumus nilai rata-rata matriks (mean), 

variasi elemen-elemen matriks kookurasi (variance), nilai 

ketidakberaturan bentuk (entropy), tingkat kemiringan kurva 

histogram (skewness) dan tingkat keruncingan kurva 

histogram (kurtosis) berdasarkan nilai histogramnya. 

Sementara pada GLCM orde dua mengunakan dasar 

perhitungan matriks kookurensi(matriks ketetanggaan) dan 

jarak. Berikut flowchart metode GLCM (Gray Level 

Coocurence Matrix) orde 2: 

 

 
Gambar 3.4 Flowchart Metode GLCM  (Gray Level Coocurence Matrix) 

Orde Dua 

 

Flowchart di atas menjelaskan proses perhitungan 

GLCM dengan proses awal penentuan area kerja matriks 

kookurensi. Matriks kookurensi ini dapat dihitung 

menggunakan sudut (θ) dan jarak (d). Sistem ini akan 

menghitung 4 buah sudut yang telah direduksi dari 8 arah 

menjadi 0˚, 45˚, 90˚, dan 135˚ serta dengan jarak d=1. 

Kemudian hasil perhitungan sudut dan jarak akan dijumlahkan 

dengan matrik transposenya. Hasil penjumlahan  matriks akan 

dihitung nilai rata-ratanya, dengan menjadikan nilai matrik 

keseluruhan sebagai pembaginya. Langkah selanjutnya akan 

menghitung 4 parameter statistik GLCM. Masing-masing ciri 

ini akan dihitung berdasarkan p(i,j) yang merupakan nilai 

pada baris i dan nilai pada kolom j matriks kookurensi.Dasar 

inilah yang akan memunculkan kehomogenan variasi 

intensitas citra (homogenity), konsentrasi pasangan intensitas 

(energy), ketergantungan linear pixel-pixel bertetangga 

(correlation) dan variasi pasangan tingkat keabuan (contrast). 

 

D. Klasifikasi dengan Artificial Neural Network 

Backpropagation 

Algoritma yang digunakan adalah backpropagation atau 

propagasi balik, metode ini merupakan yang paling sederhana 

dan mudah dipahami dari metode-metode yang lain. 

Backpropagation akan merubah bobot biasnya untuk 

mengurangi perbedaan antara output jaringan dan target 

output.Pada penelitian ini digunakan fungsi pelatihan jaringan 

Lavenberg-Marquardt (trainlm). 
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Tabel 3.1 Rancangan Arsitektur Artificial Neural Network 
(Backpropagation) 

 

Karakteristik Spesifikasi 

Jumlah  Neuron Lapisan Input 9 

Jumlah Neuron Hidden Layer 1 5 

Jumlah Neuron Hidden Layer 2 3 

Jumlah Neuron Hidden Layer 3 1 

Jumlah Neuron Lapisan Output 3 

Fungsi Aktivasi 
Tansig-purelin-
purelin 

Algoritma Training Trainlm 

Set Max. performance 
 

Set Epoch Maksimum 4000 

Set Min. Gradient 
 

Nilai Mu 0.01 

Validation Checks 0 

 

Berikut salah satu contoh rancangan flowchart 

pembelajaran dan pengujian.Langkah-langkah proses pada 

perancangan ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3.5 Diagram Alir Proses Utama Sistem 

Penjelasan mengenai Diagram Alir Proses Utama Sistem: 

1. Menentukan data latih, data pengujian dan target data 

sebagai input pada proses Backpropagation. 

2. Menyetting parameter pelatihan. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses pelatihan. 

3. Mendapatkan output proses pelatihan yaitu variabel-

variabel seperti bobot-bobot awal dan akhir serta bias 

lapisan. 

4. Melakukan pengujian terhadap data-data yang ikut dilatih 

dengan menggunakan data yang tidak ikut dilatih atau 

data baru. Sehingga menghasilkan data error sebagai 

pertimbangan keberhasilan. 

Berikut penjelasan pelatihan dan pengujian dalam sistem 

ini: 

a. Pelatihan 

Pelatihan merupakan sebuah tahap bagaimana suatu 

artificial neural network berlatih, yakni dengan cara 

melakukan perubahan penimbang (sambungan antar lapisan 

yang membentuk jaringan melalui masing-masing unitnya), 

sementara pemecahan masalah baru akan dilakukan jika 

proses pelatihan selesai.Proses pelatihan dilakukan dengan 

menggunakan 75 data kista dan tumor, data berupa hasil 

ekstraksi menggunakan GLCM (Gray-Level Cooccurrence 

Matrix). Pada sistem ini akan digunakanhiddenlayer sebanyak 

3, masing-masing hiddenlayer memiliki : 5 neuron  pada 

hidden layer 1, 3 neuron pada hidden layer2, dan 1 neuron 

pada hidden layer3. Input dari sistem ini sebanyak 3 

kelompok data hasil ekstraksi ciri GLCM dengan 9 

parameternya, data ini masing-masing terdiri dari 25 data 

kista, tumor, dan kista/tumor. Sementara targetnya -1, 0, dan 1 

dengan -1 untuk kelas kista, 0 untuk kelas tumor, dan 1 untuk 

kelas kista/tumor.Proses pelatihan berhenti ketika salah satu 

syarat untuk penghentian proses pembentukan jaringan 

terpenuhi. Syarat yang menjadi penentu berhentinya proses 

pembentukan jaringan backpropagation ini antara lain adalah 

tercapainya jumlah epoch maksimum atau iterasi maksimum, 

nilai mu tidak melebihi maksimal mu yang telah diset dan nilai 

gradient minimum tidak kurang dari minimum gradient. 

b. Pengujian 

Proses pengujian akan dilakukan dengan menggunakan 

30 citra berbeda yang belum pernah sebelumnya digunakan 

dalam pelatihan. Ketiga puluh data ini masing-masing 

mewakili 10 data kista, 10 data tumor dan 10 data kista/tumor. 

Proses pengujian menggunakan arsitektur yang sama dengan 

pelatihan. Melalui proses ini dapat dilihat sistem yang telah 

dibuat berjalan dengan baik atau tidak, serta pada tahap ini 

pula klasifikasi menjadi 3 kelas akan dilakukan untuk 

membedakan kista, tumor dan kista/tumor.Pengujian ini akan 

dilakukan sebanyak 10 kali, adapun sistem pengujiannya 

adalah: 

1. Data pengujian terdiri dari 10 data kista, 10 data tumor 

dan 10 data kista/tumor. Target yang digunakan sama 

seperti pelatihan. 

2. Data uji nomor urut 1-10 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 1-10 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 
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3. Data uji nomor urut 11-20 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 26-35 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 

4. Data uji nomor urut 21-30 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 51-60 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 

5. Data uji nomor urut 1-10 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 11-20 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 

6. Data uji nomor urut 11-20 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 36-45 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 

7. Data uji nomor urut 21-30 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 61-70 dengan target yang sama dengan 

pelatihan. 

8. Data uji nomor urut 1-30 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 1-10,26-36, 61-70 target yang sama dengan 

pelatihan. 

9. Data uji nomor urut 1-30 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 16-25,41-50,66-75 dengan target yang sama 

dengan pelatihan. 

10. Data uji nomor urut 1-30 ditukar dengan data pelatihan 

nomor urut 8-17,33-42,58-67 dengan target yang sama 

dengan pelatihan. 

E. Receiver Operating Characteristics (ROC) 

ROC merupakan suatu pengukuran dalam uji diagnostic, 

dalam dunia media pengukuran tersebut digunakan untuk 

evaluasi tes medis.Berdasarkan hasil pelatihan dan pengujian 

yang telah dilakukan dalam penelitian, untuk mengetahui 

tingkat keakuratan kinerja dari sistem, maka di adakan 

pendekatan statistikal yang berhubungan dengan keefektifan 

sistem ini dengan melakukan perbandingan sehingga akan 

diperoleh empat nilai masing-masing  adalah  true  positive, 

false  negative,  false  positive,  dan  truenegative. Berikut 

parameter yang menentukan dalam keakuratan kinerja sistem: 

1. Akurasi, menunjukkan kedekatan nilai hasil pengukuran 

dengan nilai sebenarnya. 

 
 FNFPTNTP

TNTP
Akurasi




    38  

Akurasi Sensitivitas merupakan ukuran yang 

merepresentasikan nilai dari pixel citra tumor atau kista yang 

dikenali sebagai tumor atau kista terhadap false negatifnya. 

 FNTP

TP

P

TP
asSensitivit
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2. Specificitas adalah ukuran yang merepresentasikan nilai 

dari pixel bukan tumor atau kista yang dikenali bukan 

citra tumor atau kista terhadap true negatifnya. 

 TNFP

TN

N

TN
ySpesificit
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Dimana TP merupakan pixel citra tumor atau kista, FP 

merupakan pixel citra bukan tumor atau kista namun dikenal 

sebagai tumor atau kista. FN adalah citra tumor atau kista 

namun tidak dikenali sebagai tumor atau kista, sementara TN 

merupakan bukan pixel citra tumor atau kista dan dikenali 

bukan tumor atau kista. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Preprocessing 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil preprocessing data citra panoramik 

kista; (a) Citra kista sebelum preprocessing (b) Citra 

kista sesudah preprocessing 

 
 

Gambar 4.2 Hasil preprocessing data citra panoramik tumor; (a) Citra 

tumor sebelum preprocessing (b) Citra tumor sesudah preprocessing 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Hasil preprocessing data citra panoramik kista/tumor; (a) 
Citra kista/tumorsebelum preprocessing (b) Citrakista/tumorsesudah 

preprocessing 

 

 Citra yang telah ter-preprocess akan berubah menjadi 

citra grayscale sehingga terjadi keseragaman. Kemudian 

cdilakukan pengaturan contrast karena Citra yang didapat dari 

rumah sakit terkadang gelap dan kurang jelas.Setelah contrast 

diatur citra terlihat lebih tajam dan jelas.Tahap pelengkap dari 

preprocessing ini adalah penggunaan filter median.Setelah 

melalui filter median noise tersebut hilang, bagian hitam 

(radiolusen) dan bagian putih (radioopak) menjadi lebih jelas 

dan noise berkurang. Tahap terakhir adalah perubahan ukuran 

(resize citra). Perubahan ukuran citra ini mempermudah 

sistem untuk menjalankannya dan menghemat memory 

penyimpanan. 
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B. Hasil Segmentasi dengan Active Contour 

 
Gambar 4.4 Hasil Proses Segmentasi Citra Panoramik Kista 

 
Gambar 4.5Hasil Proses Segmentasi Citra PanoramikTumor 

 
Gambar 4.6 Hasil Proses Segmentasi Citra Panoramik Kista/tumor 

 

Pada tahap ini digunakan metode Active Contour dan 

bantuan level set untuk merubahnya menjadi citra biner. 

Daerah lession akan terbagi menjadi warna putih sementara 

yang lainnya akan berubah menjadi hitam.Hasil segmentasi 

berupa citra biner ini akan memperlihatkan perbedaan lession 

dan bagian yang sehat. Perbedaan nilai ini yang akan menjadi 

dasar citra tersegmentasi ini untuk dirubah menjadi citra 

biner.Segmentasi ini dapat diterapkan untuk semua kelas citra. 

 

C. Hasil dengan Gray Level Cooccurance Matrix (GLCM) 

Nilai parameter seperti Mean, Variance, Skewness, 

Kurtosis dan Entropy didapatkan dengan orde 1, 

perhitungannya dimasukan ke masing-masing rumus 5 

parameternya. Kemudian cara kerja GLCM orde 2 adalah 

dengan menghitung matrik kookurensi dan dijadikan faktor 

pengali empat nilai parameter. 
Tabel 4.1 Hasil Ekstraksi GLCM pada Citra Panoramik Kista, Tumor, dan 
Keduanya 

 

Ekstraksi Kista Tumor Bukan 

Mean 93,4196 101,9565 92,4558 

Variance 15079,7659 15559,8120 15016,4769 

Skewness 0,5549 0,4099 0,5718 

Kurtosis -1,6914 -1,8255 -1,6730 

Entropy 1,1289 1,1985 1,1174 

Energy 0,5169 0,4975 0,5196 

Contrast 300,9454 355,6877 293,1872 

Correlation 0,9900 0,9886 0,9902 

Homogenity 0,9737 0,9670 0,9748 

 

 Terlihat dari ketiga tabel di atas perbedaan-perbedaan 

nilai dari 9 ekstraksi gray level cooccurance matrix(GLCM) 

berdasarkan nilai rata-rata tiap kelasnya. Terlihat range nilai 

ekstraksi ketiga kelas ini mempunyai nilai yang tidak teralu 

jauh antara perkelasnya. Jika diklasifikasi secara manual 

berdasarkan penglihatan nilai-nilai tersebut agak sulit untuk 

diklasifikasikan. Namun penelitian ini akan mengklasifikasi 

ketiga kelas tersebut dengan bantuan artificial neural network, 

backpropagation. 

 Hasil Klasifikasi Artificial Neural Network 

a. Hasil Pelatihan 

Sebelum dilakukan pengujian, jaringan akan dilatih 

terlebih dahulu dengan sejumlah data. Pelatihan 

digunakan untuk mendapatkan bobot yang optimal. 

Selain itu digunakan untuk melatih atau melakukan 

pembelajaran kepada jaringan. Berikut adalah hasil 

pelatihan dengan metode ANN Backpropagtation:  

 

 
Gambar 4.7Grafik Target dan Output pelatihan (training) 

 

Lingkaran (o) sebagai target dan tanda bintang (*) sebagai 

output yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Nilai -1 mewakili 

kelas kista yang terdiri dari 25 data, nilai 0 mewakili kelas 

tumor terdiri dari 25 data dan nilai 1 mewakili kelas 

kista/tumor terdiri dari 25 data. Terlihat bahwa output 

pelatihan seluruhnya telah mengisi target klasifikasi, hal ini 

berarti output pelatihan sudah baik dan bobot yang telah 

dilatih telah sesuai. Persentase keberhasilannya 100% untuk 

semua kelas. 

b. Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan sistem mengenali kista, tumor dan 

bukan keduanya. Berikut adalah 2 jenis grafik hasil 

dari pengujian dengan metode ten pole: 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.8 Kedua jenis grafik perbandingan target dan output sepuluh 

pengujian (a) Jenis grafik pertama (b) Jenis grafik kedua 
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 Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukan perbandingan 

target dan outputsepuluh pengujian. Grafik jenis pertama 

terjadi pada pengujian 1,2,3,5,6,8 dan 9. Jenis grafik ini  dapat 

dilihat bahwa data kelas bukan keduanya dengan nomor urut 4 

dan 7 akan menjadi penyebab output tidak akan memenuhi 

target di setiap tempat pertukarannya, baik dikelas kista, 

tumor dan kista/tumor. Data 4 dan 7 tidak termasuk ke dalam 

3 kelas tersebut. Persentase untuk kista dan tumor antara 

target dan output 100%, sementara pada kelas bukan 

keduanya 80%. Berikut nilai ekstraksi ciri data 4 dan 7: 

 
Tabel 4.2 Nilai ekstraksi ciri data uji 4 dan 7 

Mean 92.2090 92.2002 

Variance 15000.5031 14999.6211 

Skewness 0.5761 0.5763 

Kurtosis -1.6681 -1.6679 

Entropy 1.1077 1.1100 

Energy 0.5209 0.5207 

Contrast 282.6658 283.0274 

Correlation 0.9906 0.9905 

Homogenity 0.9759 0.9757 

 

Jika dilihat dari nilai ekstraksi ciri data 4 dan 7 perbedaan 

yang membuat mereka tidak mencapai target adalah nilai 

minimal dari kelas kista/tumor yakni nilai mean kurang dari 

92.2245, nilai variance kurang dari 15001,4823, nilaientropy 

kurang dari 1.1100, nilai energy 0.5207-0.5209 dan nilai 

contrast kurang dari 283.0000. Kelima nilai ini tidak termasuk 

dalam limit dimasing-masing kelasnya. Selain 5 nilai tersebut 

nilai-nilai parameter ekstraksi ciri sudah sama dengan nilai 

data yang lain. Sementara jenis grafik kedua adalah output 

sepenuhnya memenuhin target yang telah ditentukan yaitu 

pada pengujian 4, 7 dan 10. Hal ini karena data 4 dan 7 

ditukar dengan data pelatihan. 

 

E. Hasil Receiver Operating Characteristics (ROC) 

 
Tabel 4.3 Hasil Akurasi Kelas Kista, Tumor dan Kista/tumor 10 

Pengujian 

Pengujian Presentase Akurasi 

1 95.3% 

2 95.3% 

3 95.3% 

4 95.7% 

5 95.3% 

6 95.3% 

7 95.7% 

8 95.3% 

9 95.3% 

10 95.7% 

Rata-rata 95.42% 

 
Tabel 4.4 Akurasi Kelas Kista, Tumor, Dan Kista/tumor 

 

NO. Klasifikasi Akurasi 

1. Kista 95.3% 

2. Tumor 95.3% 

3. Kista/tumor 91.08% 

Rata-rata akurasi 93.89% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tingkat akurasi kelas kista dan tumor 

mengalami kesamaan sebesar 95.3% sementara pada kelas 

kista/tumor mempunyai nilai akurasi sebesar 91.08%. Hal ini 

menujukan bahwa sistem ini belum bekerja baik untuk kelas 

kista/tumor. Penyebabnya adalah bobot-bobot yang sudah 

dilatih pada pelatihan itu kurang optimal untuk kelas 

kista/tumor. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Metode segmentasi active contour berhasil dilakukan 

melalui proses penandaan secara manual pada seluruh citra 

radiografi panoramik berdasarkan ciri khusus dari masing-

masing penyakit dibawah pengawasan dokter gigi.  

2. Ekstraksi ciri menggunakan gray level cooccurence matrix 

(GLCM)orde 1 dan 2 ini dilakukan melalui 9 parameter. 

Pada setiap parameternya kelas kista dan tumor 

menunjukan niai yang relative berbeda sementara kelas 

kista dan kista/tumor menunjukan kemiripan nilai 

ekstraksi ciri. 

3. Persentase keberhasilan berdasarkan 10 pengujian 

menggunakan artificial neural network, backpropagation 

sebesar 95,42%. Sementara presentase keberhasilan 

berdasarkan perkelasnya menggunakan artificial neural 

network, backpropagation sebesar 93.89% dengan 

pembagian presentase kista sebesar 95.3%, tumor sebesar 

95.3% dan kista/tumor sebesar 91.08%. Hasil presentase di 

atas menunjukan sistem ini baik untuk kelas kista dan 

tumor, sementara kurang baik untuk mengenali kelas 

kista/tumor. 

4. Klasifikasi kista dan tumor mulut serta penentuan diagnosa 

harus didukung oleh beberapa pemeriksaan oleh dokter 

dan pengambilan sampel uji laboratorium poli gigi. 

 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Melakukan proses segmentasi menggunakan active 

contour secara otomatis agar dapat mengetahui perbedaan 

segmentasi secara manual dan otomatis. 

2. Mengganti 9 parameter ekstraksi ciri GLCM untuk 

membuktikan apakah parameter mempunyai pengaruh 

besar terhadap proses pengklasifikasian. 
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3. Jaringan dibuat menggunakan algoritma pembelajaran dan 

pelatihan yang lain agar bisa diketahui algoritma mana 

yang lebih bagus hasilnya. 
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Abstract - The process of detection of metals such as steel 

structure is very important in understanding the material 

conditions in order to be able to take precaution before the 

occurrence of malfunction of the equipment when in use. 

Ultrasonic NDT (Utrasonic Testing (UT)) is a technique that is 

widely used and more effective for testing flaws (internal flaws) of 

a metal material compared to other techniques such as, x-

radiography and eddy current. Testing results of made NDT-UT 

equipment in this research (AD9850 DDS testing, testing of the 

final amplifier circuit, and metal flaw detection) at frequency range 

of 1 kHz - 1 MHz, the maximum pulse width that can be generated 

by the AD9850 DDS is 900.0 μs to 900 , 0 ns, and minimum pulse 

width of 70.0 μs range up to 100.0 ns. While the results of the 

testing of the final amplifier circuit is at a frequency of 1 kHz, the 

amplitude of the pulse generator output can reach -70 volts, but at 

1MHz frequency pulse amplitude is raised down to the amount of -

10.4 volts. In the process of flaw detection of metal, there is a 

decrease in the amplitude of the oscillation signal received by the 

receiving transducer when the detection process performed on the 

artificial flaws, with a decrease of 0.48 millivolts (in part without 

artificial flaws detected maximum amplitude of oscillation of 1.68 

millivolts and in part with artificial flaws detected maximum 

amplitude of 1.2 millivolts) on S45C steel and a decrease of 0.24 

millivolts (in part without artificial flaws detected maximum 

amplitude of oscillation of 3.68 millivolts and in part by the 

artificial flaws detected maximum amplitude was 3.44 millivolts ) 

on ASTM A36 steel so it can be concluded that the pulse generator 

has been working properly and can detect flaws of a metal. 

 
Keywords: Ultrasonic NDT, AD9850 DDS, amplifier circuit, 

metal flaw detection  

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Inspeksi terhadap struktur material logam seperti baja 

sangat penting untuk mengetahui kondisi material dan 

melakukan tindakan  preventif  sebelum  terjadinya  kegagalan  

fungsi  peralatan  pada  saat  digunakan.  Penurunan  fungsi  

terjadi  akibat keretakan,  korosi,  penyambungan,  kelelahan  

penggunaan  material  dalam  kurun  waktu  yang  lama.  

Pengujian  material dengan  metode  Non  Destructive  Testing  

(NDT)  adalah  pengujian  material  tanpa  menyebabkan  

kerusakan  pada  material tersebut. Pengujian ini bertujuan 

untuk mendeteksi dan menentukan lokasi, ukuran dan 

karakteristik cacat. Ultrasonic  NDT (Utrasonic Testing (UT)) 

merupakan  salah  satu  teknik  yang digunakan secara luas 

dan lebih efektif untuk  pengujian cacat dalam (internal 

defect)  material dibandingkan dengan teknik yang lain 

seperti, x-radiography  dan  eddy current [1]. 

Ultrasonic Testing (UT) menggunakan media gelombang 

ultrasonik  (gelombang suara)  yang  mempunyai frekuensi  

tinggi > 20 kHz. Gelombang  ultrasonik  dapat  ditimbulkan 

oleh  perubahan  energi  listrik  ke  energi mekanik  dari  suatu  

transduser  yang disebut probe,  melalui  efek piezoelektrik. 

Efek piezoelektrik ini merupakan efek reversible artinya bila 

dapat terjadi perubahan energi listrik ke mekanik, maka 

perubahan energi mekanik ke energi listrikpun terjadi. Untuk 

memeriksa tebal bahan dan adanya cacat di dalam suatu bahan 

dengan gelombang ultrasonik dapat dilakukan dengan tiga 

cara yaitu teknik resonansi, teknik transmisi, dan teknik  

gema[2]. 

Pada aplikasi NDT dan NDE (Non-Destructive 

Evaluation) gelombang ultrasonik memiliki beberapa 

kelebihan jika dibandingkan dengan sumber radiasi lain 

diantaranya portable, bahaya radiasi kecil, harga relatif 

murah, banyak data fisis yang diperoleh, dan penggunaan 

energi catu daya yang terbilang kecil[3]. 

Transduser ultrasonik dieksitasi dengan pulsa listrik dan 

mentransmisikan pulsa ultrasonik ke bahan yang sedang 

diperiksa. Pulsa ultrasonik merambat dalam material tersebut 

dan dipantulkan, dibiaskan, disebarkan, atau ditransmisikan. 

Sinyal tersebut kemudian ditangkap kembali oleh transduser 

yang sama (mode transceiver) atau transduser lain yang 

terpisah dan dikonversi ke dalam sinyal listrik. Sinyal ini 

kemudian dikuatkan, ditapis, dan dionversi ke dalam bentuk 

digital[4].  

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, pada 

penelitian kali ini akan dipilih judul “Pembuatan Generator 

Pulsa Terprogram untuk Transduser Ultrasonik sebagai 

Peralatan Pemeriksa Cacat Logam” dengan tujuan melakukan 

peningkatan kinerja pada pembangkit pulsa agar didapat 

pengaturan generator besaran-besaran pada generator pulsa 

yang lebih mudah dan stabil, yaitu dengan menggunakan 

modul DDS AD9850 (modul khusus pembangkitan pulsa 

berfrekuensi tinggi) yang di-drive oleh Arduino Nano 

mailto:alfanzfteuntirta@yahoo.com
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(dimensinya lebih kecil dibandingkan dengan jenis Arduino 

lainnya seperti Arduino Uno) sehingga didapatkan kestabilan 

pulsa yang baik dan desain alat dapat lebih kecil. Adapun cara 

mengatur besaran frekuensi yang dibangkitkan melalui DDS 

AD9850, yaitu secara terprogram menggunakan keypad, lebar 

pulsa diatur menggunakan potensiometer yang terdapat pada 

modul DDS AD9850, sedangkan amplitudo pulsa diatur 

dengan potensiometer yang terdapat pada power supply 

tegangan variabel. Diharapkan dengan metode seperti ini, 

mampu dihasilkan suatu generator pulsa terprogram yang 

lebih baik. 

 

1.2 Tujuan 

1. Menentukan desain generator pulsa terprogram yang 

dapat men-drive sensor ultrasonik. 

2. Mengetahui pengaruh penguatan pulsa terhadap 

frekuensi pulsa yang dibangkitkan. 

3. Mengetahui kinerja generator pulsa apakah sudah 

bekerja dengan benar. 

4. Mendapatkan data hasil pengujian langsung cacat logam 

oleh generator pulsa. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Generator pulsa hanya membangitkan sinyal tegangan 

berbentuk pulsa (gelombang kotak). 

2. Bahan uji yang digunakan adalah baja jenis S45C dan 

ASTM A36. 

3. Metode pengujian menggunakan teknik transmisi. 

4. Tidak membahas tentang kecepatan respon dari peralatan 

yang dibuat maupun peralatan penunjang lain yang 

digunakan. 

5. Pengaturan pada sinyal yang dibangkitkan dilakukan 

pada amplitudo, frekuensi, dan lebar pulsa. 

6. Tidak membahas mengenai respon-respon waktu dari 

elemen-elemen semikonduktor yang akan digunakan 

sebagai penyusun rangkaian utama pada pembangkit 

sinyal, mikrokontroller, maupun pada penguat. 

7. Transduser ultrasonik yang digunakan jenis PXR 02 

dengan spesifikasi lebar pulsa sebesar 50 μs (20 kHz). 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar NDT-UT 

 
Gambar 2.1 Diagram Perlengkapan Sistem NDT Ultrasonik[4] 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang akustik 

frekuensi tinggi yang tidak mampu didengar oleh telinga 

manusia. Pada sistem elektronik, gelombang ultrasonik pada 

umumnya dibangkitkan melalui kristal tipis yang bersifat 

piezoelektrik. Bahan tersebut bersifat seperti kapasitor dengan 

konstanta dielektrik tertentu yang memiliki perbedaan muatan 

listrik dalam lapisannya. Pada keadaan setimbang, total 

permukaan searah sumbu- y adalah nol. Kemudian pada 

kristal tersebut diberikan gaya searah sumbu-x (Fx). Maka 

pada kedua permukaan sejajar sumbu-y terjadi perubahan 

muatan . Efek piezoelektik pada kristal kuarsa ditunjukkan 

Gambar berikut[3]. 

 

 
 

Gambar 2.2 Kristal Piezoelektrik[3] 

Vektor polarisasi tersebut adalah: 

 

P = Pxx + Pyy + Pzz...............................................(1) 

 

Pxx merupakan vector polarisasi sejajar sumbu-x, Pyy vector 

polarisasi sejajar sumbu-y, dan Pyy vector polarisasi sejajar 

sumbu-z. Pada kristal tersebut dapat dipandang sebagai 

kapasitor dengan kapasitansi C dan tegangan V. 

Material dari transduser mengeluarkan gelombang 

ultrasonik dan melakukan resonansi secara mekanik disesuai 

dengan frekuensi sinyal yang diperlukan. Pada sistem analisa 

material, formasi tegangan yang digunakan untuk 

menggerakkan transduser berupa pulsa dirac yang tegangan 

dan frekuensinya disuaikan dengan kebutuhan. Pulsa yang 

dieksitasikan oleh rangkaian pemancar ultrasonik akan 

diredam oleh material dan akan diperoleh bentuk sinyal 

seperti ditunjukkan Gambar. 

 

 
 

Gambar 2.3 Bentuk Pulsa Eksitasi dan Sinyal yang 

Dipancarkan Transduser[3]. 

 

Dikarenakan pulsa eksitasi yang dipancarkan secara 

terus-menerus, maka terdapat siklus kerja/duty cycle (D) yang 

besarnya adalah: 

D =  .................................................................(2) 

dengan ton adalah waktu nyala dari pulsa eksitasi, dan T 

adalah periode pulsa eksitasi. 

 

2.1.1 Teknik-tenik Ultrasonic Testing 

Untuk memeriksa tebal bahan dan adanya cacat di 

dalam suatu bahan dengan gelombang ultrasonik dapat 
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dilakukan dengan tiga cara, yaitu teknik resonansi, teknik 

transmisi, dan teknik  gema[2].  

 

2.1.2 Perambatan Getaran 
Perambatan  gelombang  ultrasonik  dapat terbagi 

menjadi beberapa mode perambatan, yaitu Mode Gelombang 

Longitudinal (Pressure Wave), Mode Gelombang Transversal 

(Shear Wave), Mode Permukaan, Mode Pelat [2] 

 

2.1.3 Transduser Ultrasonik 
Transduser merupakan suatu alat yang memiliki 

kemampuan untuk dapat mengubah suatu besaran fisis ke 

besaran fisis lainnya. Dalam kasus transduser ultrasonik, maka 

transduser ini memiliki kemampuan untuk mengubah suatu 

besaran listrik menjadi besaran mekanik (getaran yang 

menimbulkan suara) ataupun sebaliknya[5]. 

 

 
 

Gambar 2.4  Konstruksi Transduser Ultrasonik[5] 

 

Berdasarkan konstruksi penyusunnya, transduser 

ultrasonik memiliki tiga buah komponen utama, yaitu elemen 

aktif (piezoelektrik), backing material (material penahan), dan 

wear plate (pembungkus). Berdasarkan konstruksi transduser 

dari gambar 2.4, sinyal tegangan dc berbentuk gelombang 

kotak diumpankan ke elemen aktif melalui konektor sehingga 

sinyal tegangan dapat langsung ditransformasikan menjadi 

getaran suara. 

Adapun transduser yang terdapat saat ini memiliki 

berbagai macam jenis. Namun secara umum, transduser yang 

biasa digunakan pada ultrasonic testing terdiri dari tiga jenis, 

yaitu Angle Beam Transducer, Delay Line Transducer, 

Immersion Transducer[5]. 

 

2.2 Pesawat Ultrasonik 

Pesawat Ultrasonik Pesawat ultrasonik mempunyai 

kesamaan dengan osiloskop dimana pengukuran yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran waktu dan tegangan. 

Pengukuran waktu dipresentasikan pada skala horizontal 

sebagai pengukuran jarak tempuh gelombang ultrasonik. 

Pengukuran tegangan dipresentasikan pada skala vertikal 

sebagai pengukuran amplitudo untuk mengetahui koefisien 

atenuasi gelombang yang melalui medium tersebut. Skala 

horizontal dan vertikal ini harus linear agar dan menghasilkan 

nilai keluaran yang akurat. 

 

2.2.1 Mikrokontroller 

Mikrokontroller sering dikenal dengan sebutan µC, uC, 

atau MCU. Terjemahan bebas dari pengertian  tersebut bisa 

dikatakan bahwa mikrokontroller adalah komputer yang 

berukuran  mikro dalam satu chip IC (integrated circuit) yang 

terdiri dari processor, memory, dan antarmuka yang bisa 

diprogram. Jadi disebut komputer mikro karena dalam IC atau 

chip mikrokontroller terdiri dari CPU, memory, dan I/O 

yangmana pengguna bisa mengontrol dengan 

memprogramnya. I/O juga sering disebut dengan GPIO 

(General Purpose Input Output Pins) yang berarti pin yang 

bisa diprogram sebagai input atau output sesuai kebutuhan. 

 

2.2.2 DDS AD9850 

AD9850 merupakan sebuah piranti terintegrasi tinggi yang 

menggunakan teknologi tinggi DDS yang terpasang dengan 

sebuah konverter D/A internal berkinerja dan berkecepatan 

tinggi dan komparator untuk membentuk pensintesis frekuensi 

terprogram secara digital dan generator fungsi clock.  

 

2.2.3 74HCT04 Hex Inverter 

IC 74HCT menyediakan enam buah inverter dengan standar 

output push-pull. Piranti ini didesain untuk beroperasi pada 

tegangan 4,5 hingga 5 volt. Fungsi boolean yang terdapat pada 

IC ini adalah  

Y= NOT A............................................................(3) 

 

2.2.4 Penguat Pulsa (Switch Transistor) 

Cara yang termudah untuk menggunakan sebuah 

transistor adalah sebagai sebuah saklar (switch), artinya bahwa 

transistor dioperasikan pada salah satu dari kondisi saturasi 

atau titik sumbat, tetapi tidak di sepanjang garis-garis beban. 

Jika sebuah transistor berada pada keadaan saturasi, transistor 

tersebut seperti sebuah saklar tertutup dari kolektor ke emiter. 

Jika kolektor tersumbat (cutoff), transistor seperti sebuah 

saklar terbuka. 

 

2.2.5 Power Supply 

Rangkaian power supply dapat dibuat dari sebuah trafo 

step-down, penyearah jembatan, yang terdiri dari empat buah 

diode, penapis kapasitor, dan hambatan beban. [13] 

 

2.2.6 Regulator Tegangan 

Untuk dapat menghasilkan tegangan dc yang lebih baik 

lagi, dapat pula digunakan IC regulator jenis LM 78XX 

dengan XX merupakan spesifikasi tegangan regulasi yang 

ingin didapatkan, sebagai contoh jika diinginkan tegangan 

teregulasi sebesar 5 volt maka dipilih IC LM7805, atau jika 

diinginkan tegangan teregulasi sebesar 12 volt dapat dipilih IC 

LM 7812[12]. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Flowchart Penelitian 
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Gambar 3.1.Flowchart Penelitian 

 

3.2 Perancangan Pembangkitan Sinyal 

 
 

Gambar 3.2. Blok Diagram Pembangkitan Sinyal HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian 

dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau 

bagan. 

Pembahasan penelitian memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan 

dengan sumber rujukan yang relevan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Modul DDS AD9850 

Tabel 4.1 Data Pengujian Sinyal Keluaran DDS AD9850 

Frekuensi 

yang 

Diatur 

Frekuensi 

Terbaca 

di 

Osiloskop 

Lebar 

Pulsa 

Minimum 

Lebar 

Pulsa 

Maksimum 

1kHz 1,000 

kHz 

70,00 μs 900,0 μs 

10 kHz 10,000 

kHz 

7,00 μs 90,00 μs 

100 kHz 99,998 

kHz 

700,00 ns 9,04 μs 

500 kHz 499,989 

kHz 

190,00 ns 1,86 μs 

1 MHz 999,977 

kHz 

100,0 ns 900,0 ns 

 

Tujuan pengujian modul DDS AD9850 yaitu 

memastikan bahwa amplitudo, frekuensi, dan lebar pulsa yang 

akan dihasilkan dari proses pembangkitan sinyal telah dapat 

diatur sehingga dapat disesuaikan dengan transduser yang 

akan digunakan, dimana sebelum diumpankan ke transduser, 

sinyal dari DDS AD9850 dikuatkan terlebih dahulu. Pada 

pengujian terlihat bahwa karakteristik yang dimiliki DDS 

memiliki lebar pulsa minimum terjadi pada frekuensi 1 MHz 

dengan lebar pulsa sebesar 100 ns dan lebar pulsa maksimum 

terjadi pada frekuensi 1 kHz pada lebar pulsa maksimum 

sebesar 900 μs. 

 

4.2 Pengujian Rangkaian Penguat Akhir 

Tabel 4.2 Data Pengujian Sinyal Keluaran Penguat Akhir 

Frekuensi 

yang Diatur 

Frekuensi 

Terbaca di 

Osiloskop 

Amplitudo 

Tegangan 

1 kHz 1,000 kHz -70 Volt 

10 kHz 10,000 Hz -70 Volt 

100 kHz 99,9980 kHz -70 Volt 

500 kHz 499,988 kHz -20,4 Volt 

1 MHz 999,976 kHz -10,4 Volt 

 

Tujuan pengujian rangkaian penguat akhir yaitu 

memastikan bahwa amplitudo tegangan dapat dinaikkan dari 0 

volt hingga sebesar -220 volt yangmana nantinya tegangan ini 

dapat digunakan untuk men-drive transduser ultrasonik yang 

digunakan sebagai pemancar gelombang suara ultrasonic 

dengan spesifikasi amplitudo yang lebih variatif. Amplitudo 

awal diset pada -70 volt, sesuai dengan tinggi amplitudo 

maksimum yang masih dapat tergambar pada layar osiloskop. 

Akan tetapi, seiring dengan kenaikan frekuensi, maka 

penguatan juga ikut menurun yang pada akhirnya pada 

frekuensi 1 MHz, amplitudo sinyal hanya mencapai -10,4 volt. 

 

4.3 Pendeteksian Cacat Logam 

Tabel 4.3 Data Pendeteksian Cacat Logam 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
216 

Jenis Baja Amplitudo 

Sinyal Terima 

di Lokasi tanpa 

Cacat 

Amplitudo 

Sinyal Terima 

di Lokasi 

dengan Cacat 

S45C 1,68 milivolt 1,2 milivolt 

ASTM 

A36 

3,68 milivolt 3,44 milivolt 

 

Tujuan pendeteksian cacat logam yaitu sebagai 

implementasi langsung generator pulsa terprogram untuk 

melakukan pendeteksian cacat buatan yang terdapat pada 

logam yang jenis dan bentuk cacatnya telah ditentukan. Hasil 

dari proses pendeteksian cacat logam secara langsung ini akan 

membawa pada kesimpulan apakah generator pulsa 

terprogram sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya dan 

dapat digunakan untuk tujuan aplikatif. Dari data yang telah 

didapat dari pendeteksian cacat dua jenis baja, dapat terlihat 

bahwa amplitudo dari sinyal yang diterima pada bagian cacat 

baja terdeteksi lebih kecil dibandingkan dengan bagian baja 

tanpa cacat, dengan nilai perbandingan antara bagian dengan 

cacat dan bagian tanpa cacat sebesar 71,428 % untuk baja 

jenis S45C dan 93,478 % untuk baja jenis ASTM A36 

sedangkan bentuk-bentuk sinyal pada tiap pendeteksian 

ditunjukkan seperti gambar-gambar berikut ini. 

 

 
 

Gambar 4.1. Sinyal Baja S45C di Lokasi tanpa Cacat 

 

 
Gambar 4.2 Sinyal Baja S45C di Lokasi dengan Cacat 

 

 
Gambar 4.3 Sinyal Baja ASTM A36 di Lokasi tanpa Cacat 

 
Gambar 4.4 Sinyal Baja ASTM A36 di Lokasi dengan Cacat 

Frekuensi pada sinyal yang diterima ketika pendeteksian 

dilakukan pada baja S45C ditunjukkan pada gambar berikut:  

 

 
Gambar 4.5 Sinyal Ungu Menunjukkan Frekuensi Sinyal 

Terima 

 

Dari banyak frekuensi yang diterima,, terdapat amplitudo 

pada frekuensi 29 kHz, ini frekuensi yang terdekat dengan 

spesifikasi frekuensi transduser, yaitu sebesar 20 kHz. 

Frekuensi yang lain dimungkinkan berasal dari luar yang 

terdapat pada lingkungan atau alat-alat listrik yang digunakan, 

kemudian masuk ke dalam proses pengukuran. Sedangkan 

frekuensi pada sinyal yang diterima ketika pendeteksian 

dilakukan pada baja ASTM A36 ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

 
 

Gambar 4.6 Frekuensi Sinyal Terima Berwarna Ungu 

 

seperti halnya pada baja S45C, terdapat banyak frekuensi 

yang diterima dan salah satunya amplitudo yang terdapat pada 

frekuensi 15 kHz, hal ini yang paling dekat dengan spesifikasi 

frekuensi transduser, yaitu sebesar 20 kHz, akan tetapi 

terdapat banyak frekuensi lain yang salah satunya juga 

memiliki amplitudo yang hampir mengimbangi frekuensi 15 

kHz, yaitu frekuensi sebesar 85 kHz. Ini dimungkinkan 

merupakan frekuensi dari luar yang terdapat pada lingkungan 

yang berasal dari alat-alat listrik yang digunakan kemudian 

masuk ke dalam proses pengukuran. 
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4.4 Pengujian Rangkaian Power Supply 

4.4.1 Pengujian Power Supply 12 Volt 

Secara matematis  Vout = 16,97 volt. 

Hasil pengukuran pada kondisi sesungguhnya menunjukkan 

nilai tegangan sebesar 16,16 volt. 

Hasil pengujian yang didapatkan menunjukkan nilai 

yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hasil 

perhitungan, perbedaannya hanya sebesar 4,773 %. Hal ini 

mungkin terjadi disebabkan beberapa faktor, yang pertama 

yaitu voltmeter menjadi beban ketika melakukan pengukuran 

tegangan keluaran karena tidak ada voltmeter riil yang 

memiliki hambatan masukan yang besarnya tak berhingga. 

Faktor kedua yaitu keakuratan pembacaan dari voltmeter itu 

sendiri, sehingga tegangan dapat terbaca lebih tinggi ataupun 

lebih rendah dari nilai yang seharusnya, dimana dalam kasus 

ini tegangan yang terbaca lebih rendah. Faktor ketiga adalah 

adanya arus bocor pada kapasitor elektrolit yang digunakan 

sebagai penghalus ripple tegangan keluaran, dan faktor 

terakhir adalah adanya lintasan-lintasan resistif lain yang tidak 

terduga yang membentang dari kutub positif ke kutub negatif. 

 

4.4.1 Pengujian Power Supply 220 Volt 
Secara matematis, tegangan keluaran pada rangkaian 

ini sebesar Vout = 311,127 volt. 

hasil pengukuran pada kondisi sesungguhnya menunjukkan 

nilai tegangan sebesar 271,1 volt.  

Hasil pengujian yang didapatkan menunjukkan fakta yang 

tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hasil yang 

didapatkan pada rangkaian power supply 12 volt sebelumnya, 

yaitu adanya perbedaan antara hasil perhitungan dan 

pengukuran langsung. Besar perbedaan ini adalah 12,865 %, 

dan jauh lebih besar dibandingkan pada nilai pada rangkaian 

power supply 12 volt. Hal ini mungkin terjadi disebabkan 

beberapa faktor, yang pertama yaitu karena rangkaian 

menggunakan dua trafo, maka rugi-rugi pada trafo pertama 

dan kedua akan menurunkan hasil tegangan yang bisa 

dibangkitkan oleh rangkaian power supply ini. Faktor kedua, 

voltmeter menjadi beban ketika melakukan pengukuran 

tegangan keluaran karena tidak ada voltmeter riil yang 

memiliki hambatan masukan yang besarnya tak berhingga. 

Faktor ketiga yaitu keakuratan pembacaan dari voltmeter itu 

sendiri, sehingga tegangan dapat terbaca lebih tinggi ataupun 

lebih rendah dari nilai yang seharusnya, dimana dalam kasus 

ini tegangan yang terbaca lebih rendah. Faktor keempat adalah 

adanya arus bocor pada kapasitor elektrolit yang digunakan 

sebagai penghalus ripple tegangan keluaran, dan faktor 

terakhir adalah adanya lintasan-lintasan resistif lain yang tidak 

terduga yang membentang dari kutub positif ke kutub negatif. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilakukan mengenai pembuatan 

generator pulsa terprogram untuk transduser ultrasonik 

sebagai peralatan pemeriksa cacat logam membawa pada 

kesimpulan bahwa : 

1. Desain generator pulsa terprogram yang terdiri dari 

komponen utama, yakni Arduino Nano (yang men-drive 

DDS AD9850), dan rangkaian penguat, dapat digunakan 

untuk membangkitkan sinyal gelombang kotak yang 

amplitudo, lebar pulsa, dan frekuensinya dapat diatur 

sehingga dapat digunakan sebagai peralatan pemeriksa 

cacat logam. 

2. Amplitudo hasil penguatan semakin menurun, yaitu 

sebesar -10,8 volt ketika frekuensi dinaikkan hingga 

frekuensi maksimal yang diperbolehkan (1 MHz) sehingga 

spesifikasi transduser yang dapat di-drive oleh generator 

pulsa terprogram yang telah dibuat harus berada dalam 

cakupan nilai-nilai tersebut. 

3. Hasil dari proses pengujian baja menunjukkan bahwa pada 

osiloskop telah muncul respon sinyal yang diterima oleh 

transduser ultrasonik penerima  dengan indikasi telah 

terbacanya frekuensi oleh sinyal pada transduser penerima, 

yaitu sebesar 29 kHz pada baja S45C dan 15 kHz pada 

baja ASTM A36 dan kedua frekuensi di atas adalah yang 

terdekat dengan spesifikasi frekuensi transduser ultrasonik 

yang digunakan, yaitu sebesar 20 kHz sehingga menjadi 

indikasi yang kuat bahwa generator pulsa terprogram telah 

dapat digunakan sebagai peralatan deteksi cacat  

4. Data hasil pengujian cacat pada baja jenis S45C 

menunjukkan persentase sinyal yang diterima pada bagian 

cacat dan tidak cacat sebesar 71,428 %, sedangkan untuk 

baja jenis ASTM A36 memiliki persentase sinyal yang 

diterima pada bagian cacat dan tidak cacat sebesar 93,478 

%. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

dalam penelitian ini agar dapat menjadi perbaikan di masa 

yang akan datang, yaitu sebagai berikut:  

1. Kotak yang digunakan sebagai casing sedapat mungkin 

harus dapat mengisolasi radiasi-radiasi elektromagnetik 

yang yang tidak diinginkan yang berasal dari lingkungan 

luar. 

2. Kabel penghubung antara generator pulsa terprogram dan 

transduser ultrasonik sebaiknya dipilih kabel berkualitas 

tinggi agar distorsi pada sinyal yang diterima dapat 

diminimalisir. 

3. Guna mendapatkan bentuk sinyal yang lebih bagus, 

sebaiknya disisipkan rangkaian filter aktif antara 

transduser penerima dan osiloskop. Selain memilih sinyal 

yang akan dibaca oleh osiloskop, filter aktif juga akan 

menguatkan sinyal yang diterima. 

4. Aplikasikan sistem pendinginan yang baik pada generator 

pulsa agar tidak terjadi overheating ketika dioperasikan 

dalam jangka waktu yang lama. 
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Abstract - Network monitoring is used to determine the 

quality of services in computer networks, network analysis 

and monitoring traffic and improve network service quality 

by analyzing the statistics to get traffic characteristics. 

Statistics provide important information about the quality 

of network services such as bandwidth usage, CPU load, 

memory, and disk Free in monitoring Router and 

computer devices. The data used for the monitoring system 

is data available from the protocol SNMP (Simple Network 

Management Protocol) and Netflow to every point of the 

network. Then, monitoring of IP flows. Both of these data 

to be operated via software PRTG (Paessler Router Traffic 

Grapher). The combination of both types of protocols 

provide a solid foundation for analysis and monitoring of 

traffic in one application. The results of the monitoring 

system via SNMP is a router network quality and capacity 

of the user's computer in the form of 4.1 msec delay, jitter 

of 15 msec, packet loss <1%, throghput amounted to 1,317 

kbit / s, CPU Load of 21.3%, memory usage virtual 

memory is divided into 36% and 35% Physical memory, 

Hard Disk usage is divided between the folder system by 

48% and 81% of the data folder. And the result is a system 

monitoring via NetFlow Traffic HTTP generated by Word 

Wide Web with more users are accessing the site. 

 

Keywords: Network Monitoring , Quality of Service. 

(QOS), CPU Load , Disk Free,  SNMP, Netflow. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pada saat ini, pemantauan jaringan menjadi 

suatu hal yang cukup sulit dilakukan apabila jaringan 

komputer pada lingkungan intansi sudah menjadi 

sangat luas dan kompleks dan dimana kesalahannya 

tidak diketahui oleh pemantau jaringan secara manual 

dan pemeriksaan jaringan yang terlalu lama. 

Perkembangan jaringan memicu semakin 

dibutuhkannya suatu sistem yang dapat memantau 

jaringan komputer beserta perangkatnya dalam 

cukupan luas dan kompleks. Solusi yang dapat 

digunakan dalam kasus ini adalah dengan 

menggunakan Network Monitoring System atau yang 

sering disingkat NMS. 

NMS sudah menjadi suatu syarat yang mutlak 

bagi intansi atau perusahaan yang memiliki jaringan 

komputer yang topologinya kompleks. 

Penggunaannya dalam operasi kerja dalam suatu 

intansi akan sangat membantu administrator jaringan 

ketika ingin melakukan pengelolaan dan pemeliharaan 

jaringan. Dalam membangun NMS ini, salah satu cara 

yang efisien dan efektif adalah dengan menggunakan 

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher). 

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) 

adalah salah satu aplikasi Network Monitoring Tools. 

Aplikasi ini digunakan untuk memantau penggunaan 

bandwidth dan banyak parameter jaringan lain melalui 

SNMP, Packet Sniffing, atau Cisco NetFlow yang 

memungkinkan untuk pengukuran traffic berdasarkan 

alamat IP dan atau protokol. Pengukuran berbasis 

SNMP hanya berbasis pada port. Software ini juga 

memungkinkan untuk secara cepat mempersiapkan 

dan menjalankan sebuah proses pemantauan untuk 

sebuah jaringan tertentu. Dengan PRTG ini maka 

dengan mudah dapat mengetahui sejumlah data yang 

mengalir melalui perangkat seperti router dan 

memamntau penggunaan PC serta menganalisa traffic 

yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis 

protokol. PRTG Traffic Grapher berjalan pada mesin 

Windows di dalam jaringan selama 24 jam setiap hari 

dan terus-menerus mencatat penggunaan parameter 

jaringan [9].  

Fakultas teknik untirta saat ini memiliki 

fasilitas jaringan komputer yang berpusat di ICT 

dengan kemampuan mengakses Internet dan fasilitas 

WiFi, jaringan komputer dengan bentuk jaringan 

Local Area Network (LAN). yang saat ini belum 

memiliki system Network Monitoring maka dari itu 

akan dibuat sebuah  System menggunakan Software 

PRTG yang mampu membantu proses analisis, 

troubelshooting, maintenance, reporting, dan 

dokumentasi. Dengan adanya system ini diharapkan 

kinerja jaringan di Fakultas teknik untirta dapat 

menjadi lebih baik. 

Pada penelitian ini akan di lakukan 

perancangan sistem monitoring jaringan dengan 

mengambil data di Laboraturium komputer 

FT.UNTIRTA yang merupakan bagian dari jaringan 

ICT FT.UNTIRTA. 
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II. KAJIAN LITERATUR  

2.1 Monitoring jaringan 

Monitoring jaringan adalah salah satu fungsi 

dari management jaringan yang berguna untuk 

menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk 

digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Hasil 

monitoring juga dapat membantu jika admin ingin 

mendesain ulang jaringan yang telah ada. Banyak hal 

dalam jaringan yang bisa dimonitoring, salah satu 

diantaranya load traffic jaringan yang lewat pada 

sebuah router atau interface komputer. Monitoring 

dapat dilakukan dengan standar SNMP, selain load 

traffic jaringan, kondisi jaringan pun harus 

dimonitoring, misalnya status up atau down dari 

sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan utilitas ping [4]. Management jaringan 

merupakan kemampuan untuk mengontrol dan 

memonitor sebuah jaringan komputer dari sebuah 

lokasi. ISO (The International Organization For 

Standardiation) mendefinisikan sebuah model 

konseptual untuk menjelaskan fungsi management 

jaringan[1]. Hal yang paling mendasar dalam konsep 

management jaringan adalah tentang adanya manajer 

atau perangkat yang memanajemen dan agent atau 

perangkat yang dimanajemen [6]. Selain monitoring 

jaringan menggunakan SNMP, ada juga protokol lain 

yang dapat digunakan, yaitu protokol NetFlow. 

NetFlow adalah sebuah protokol untuk mengumpulkan 

informasi traffic IP yang dibuat oleh Cisco, Cisco IOS 

NetFlow secara efisien menyediakan layanan untuk 

aplikasi IP, termasuk perhitungan Traffic Jaringan, 

dan pemantaun jaringan berdasrkan penggunaan[8]. 

sistem monitoring merupakan suatu proses untuk 

mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. 

Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data 

yang real time[2]. 

2.2 Lapisan Alikasi 

Lapisan ini bertanggung jawab dalam rangka 

menyediakan akses kepada  aplikasi terhadapat 

jaringan TCP/IP. Lapisan ini juga memastikan bahwa 

sebuah data sudah dikemas secara tepat sebelum 

diteruskan kelapisan berikutnya. Protokol-protokol 

yang bejalan pada lapisan ini adalah.  

2.2.1 Simple Network Management Protocol  

Simple Network Management Protocol 

(SNMP) adalah sebuah "protokol standar 

Internet untuk mengelola perangkat pada 

IP jaringan". Perangkat yang biasanya mendukung 

SNMP termasuk router, switch, server, workstation, 

printer, rak modem dan banyak lagi[2]. SNMP banyak 

digunakan dalam sistem manajemen 

jaringan untuk memonitor perangkat jaringan, untuk 

kondisi yang menjadi perhatian administrative 

jaringan. 

 

 
Gambar 2.1 Akuisisi data dengan SNMP [10] 

 

SNMP ini bekerja secara sederhana. Untuk 

dapat berkomunikasi antara stasiun management dan 

agen, maka SNMP memerlukan protokol. Cara yang 

biasa dipakai SNMP adalah manajer dan agen saling 

berkirim pesan berupa permintaan manajer dan 

jawaban dari agen tentang informasi jaringan.  

2.2.2 Netflow Protokol 

NetFlow adalah mengembangkan protokol 

jaringan Cisco untuk mengumpulkan informasi lalu 

lintas dan juga memantau lalu lintas . Ketika lalu 

lintas dianalisis , gambaran yang jelas tentang jaringan 

dapat dirumuskan dengan mengetahui aliran datang 

kearah mana dan dimana ia akan pergi. Menanggapi 

kebutuhan jaringan baru, network engineer merasa 

penting untuk memahami perilaku jaringan[13]. 

 

 
Gambar 2.2 Data akuisisi netflow [10] 

NetFlow telah menjadi standar industri untuk 

monitroing traffic. Router dan switch yang 

mendukung NetFlow dapat mengumpulkan  traffic Ip 

pada semua interface dimana NetFlow diaktifkan. 

Dalam penggunaan NetFlow dibutuhkan suatu 

NetFlow collector records yang dikirimkan dari router 

atau switch (NetFlow exporter). NetFlow  records 

inilah yang nantinya akan dibaca oleh sauatu NetFlow 

analyzer untuk danalisa[8]. 

2.4.1  Quality of Service (QoS)  

QoS mengacu pada kemampuan jaringan  

untuk  

menyediakan layanan yang lebih baik  pada trafik 

jaringan tertentu melalui teknologi  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite&usg=ALkJrhj7TysdXl59SDc9Rt8kvhshwiPdgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite&usg=ALkJrhj7TysdXl59SDc9Rt8kvhshwiPdgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol&usg=ALkJrhgu4MeAw9nnww1eT-_THq2453zgMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Network_management_systems&usg=ALkJrhiyCK8QpsHsRGzav7b4v1pCfhpL0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Network_management_systems&usg=ALkJrhiyCK8QpsHsRGzav7b4v1pCfhpL0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Network_monitoring&usg=ALkJrhg0vVu1JDPHsCgffl1x6Y4OPrsetA
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yang  berbeda-beda. QoS  menawarkan 

kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut 

layanan jaringan yang disedi akan, baik secara  

kualitatif maupun kuantitatif. Pada Tabel 1 diperlihat 

kan nilai persentase dari QoS [14]. 

Tabel 1. Persentase dan Nilai dari QoS 

Nilai Persentase (%) Indeks 

3,8 – 4 95 – 100 Sangat Memuaskan 

3 - 3,79 75 – 94,75 Memuaskan 

2 – 2,99 50 – 47,75 Kurang Memuaskan 

1 – 1,99 25 – 49,75 Jelek 

Parameter – Parameter dari Quality of Service (QoS) 

terdiri dari : 

1. Throughput 

Throughput yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, 

yang diukur dalam bps (bit per second). Kategori 

Throughput diperlihatkan di Tabel 2 [14]. 

Tabel 2. Kategori Throughput 

Kategori Throughput Throughput (%) Indeks 

Sangat Bagus 100 % 4 

Bagus 75 % 3 

Sedang 50 % 2 

Jelek < 25 % 1 

2. Packet Loss 

Packet Loss merupakan suatu parameter  yang 

menggambarkan suatu kondisi yang  menunjukkan 

jumlah total paket yang hilang,  dapat terjadi karena 

collision dan congestion pada jaringan. Pada Tabel 3 

ditunjukkan nilai indeks dan kategori Packet Loss[14]. 

Tabel 3. Kategori Packet Loss 

3. Delay (Latency) 

Delay adalah Waktu yang dibutuhkan paket 

untuk mencapai tujuan, karena adanya antrian, atau 

mengambil rute yang lain untuk menghindari 

kemacetan yang di perlihatkan pada Tabel 4[14]. 

Tabel 4 . Kategori Delay 

Kategori Delay (Latency) Indeks 

Sangat Bagus <150 4 

Bagus 150 msec s/d 300 

msec 

3 

Sedang 300 msec s/d 450 

msec 

2 

Jelek <450 msec 1 

 

4. Jitter atau Variasi Kedatangan Paket 

Jitter diakibatkan oleh variasi - variasi dalam  

panjang antrian, dalam waktu pengolahan data,  dan 

juga dalam waktu penghimpunan ulang  paket - paket 

di akhir perjalanan  jitter yang  diperlihatkan pada 

Tabel 5[14]. 

Tabel 5. Kategori dari Jitter 

Kategori Jitter Indeks 

Sangat Bagus 0 msec 4 

Bagus 0 msec s/d 75 msec 3 

Sedang 75 msec s/d 125 2 

Jelek 125 msec s/d 225 

msec 

1 

 

2.4.2 Router CPU Load 

Pada dasrnya router memiliki komposisi 

perangkat yang hampir sama dengan sebuah pc. 

Router memiliki processor untuk melakukan 

processing dan pengolah data,memory (biasanya 

bentuk flash) untuk penyimpanan dan siatem oprasi, 

UTP ethenet port, dan lain sebaginya. yang 

dikhususkan untuk mengirim dan menerima paket 

Ipv4/Ipv6 dan merupakan perangkat utama 

telekomunikasi dan internet dunia. 

Router dengan cpu load yang tinggi dapat 

mempengaruhi kinerja jaringan, seperti misalnya 

penambahan delay sewaktu melakukan processing 

paket data, paket data di drop oleh router dan lain 

sebagainya. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Perancangan Sistem 

Monitoring sistem ini dikembangkan dengan 

menggunakan SNMP (Simple Network Management 

Protocol) dan Neflow Protokol. Untuk itu pada 

perancangan sistem dibutuhkan pengaktifan protokol 

SNMP dan Neflow Protokol untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dan dibuat grafiknya dengan 

menggunakan PRTG (Paessler Router Traffic 

Grapher), dimana perangkat lunak ini yang akan 

bertindak sebagai database untuk mengumpulkan data 

monitoring. Hubungan antara pengambilan data 

melalui SNMP dan Neflow Protokol, pengumpulan 

database dengan PRTG   hingga ditampilkan dalam 

bentuk grafik pada webbrowser dapat dilihat pada 

gambar 3.2 di bawah ini. 

 

Kategori Packet Loss (%) Indeks 

Sangat Bagus 0 % 4 

Bagus 3 % 3 

Sedang 15 % 2 

Jelek 25 % 1 
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Instalasi Progaram PRTG
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T

Y

Konfigurasi Sensor SNMP dan 

NetFlow 

Konfigurasi Berhasil

 

Gambar 3.1 Flowchart Proses monitoring sistem 

III.A.1 Arsitektur Sistem 

Desain umum sistem menggambarkan rancang 

bangun aplikasi monitoring ini. Terdapat 8 client dan 

router mikrotik RB750 yang terhubung dalam 1 

network. Server menjalankan aplikasi server yaitu 

PRTG untuk memonitor performa sebauah router, 

Kemudian data hasil monitoring bisa digunakan untuk 

analisa untuk mengetahui apakah sebuah router masih 

layak digunkan atua tidak.  

 

 
 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Monitoring 

 

Sistem monitoring terdiri dari Manager dan 

Agent yang bertugas sebagai agent damal skripsi ini 

adalah Router mikrotik RB750 SNMP agent bekerja 

untuk mengambil variable yang berada pada database 

variable lainatau sering disebut MIB (Management 

Information Base) dan membuatkan parameter untuk 

device tersebut. Prngambilan informasi dari SNMP 

agent disebut GET message, dan message yang 

menulis variable disebut SET message. 

Sedangkan yang bertugas sebagai Manager adalah 

software PRTG, PRTG bertugas untuk mengambil 

data – data yang diperlukan untuk memonitoring 

jaringan melalui SNMP agent yang terdapat dalam 

masing – masing perangkat jaringan yang bisa di lihat 

pada gambar 3.3. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Monitoring Jaringan 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem  

monitoring sesuai dengan perancangan sistem yang 

dibuat. Pengujian ini dilakukan di laboratorium 

komputer  FT.UNTIRTA pada router mikrotik RB750 

monitoring aliran traffic dari IP address Network 

infrastruktur DNS/Gateway/DHCP : 192.168.88.1 dan 

perangkat komputer user. yang meliputi monitoring 

jaringan berupa monitoring Ketersediaan perangkat, 

monitoring penggunaan bandwidth dan traffic, 

monitoring beban pemakaian CPU (Central 

Processing Unit) , monitoring kapasitas hard disk, 

monitoring kapasitas memory, Dan monitoring melalui 

NetFLow. 

4.1.1 Pengujian Monitoring Ketersediaan 

perangkat  

Pengujian ini bertujuan untuk melihat 

perangkat mana saja yang sudah terhubung dengan 

cara menghubungkan setiap perangkat jaringan yang 

berada di laboratorium komputer FT.UNTIRTA pada 

sistem monitoring PRTG. 

Untuk melihat perangkat mana saja yang 

terhubung melalui sistem PRTG bisa dengan dua cara 

yaitu melalui komputer server dan melalui komputer 

user, cara pertama dengan membuka aplikasi PRTG 

yang berada di desktop komputer server dan dengan 

otomatis akan terhubung dengan aplikasi PRTG 

melalui web browser, cara kedua buka aplikasi web 

browser pada komputer user ketik alamat ip komputer 

server lalu akan tampil halaman login PRTG, setelah 

login pilih tool device pada halaman utama maka akan 

tampil seperti Gambar 4.1. 

Pengujian ini dilakukan dengan 2 kondisi, yaitu 

yang pertama pada kondisi semua perangkat jaringan 

dalam keadaan terhubung “up” dan yang kedua pada 

kondisi sebagian perangkat jaringan dalam keadaan 

tidak terhubung “ down”, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaiamana respon aplikasi PRTG  saat 

jaringan dalam kondisi terhubung atau tidak 

terhubung. 

 

 
 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=infrastruktur&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKlsaTnL_LAhXYWo4KHRH7AQkQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
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Gambar 4.1 monitoring ketersediaan perangakat pada 

saat terhubung 

 

Parameter monitoring ketersediaan perangkat 

pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 ditandai dengan 

warna, setiap warna pada sensor mengidentifikasikan 

perilaku pada setiap perangkat yang dimonitor yang 

terdapat di sistem monitoring. 

Monitoring ketersediaan perangkat bisa 

dilihat pada tampilan monitoring perangkat pada 

Gambar 4.1 yang termonitoring terdiri dari router 

mikrotik dan 8 komputer user  yang terdapat di 

laboratorium komputer FT.UNTIRTA pada sistem 

monitoring PRTG, setiap perangkat yang dimonitor 

memiliki masing-masing sensor yang berguna untuk 

mengetahui aktifitas jaringan dari setiap pern Pada 

gambar 4.1 menujukan perangkat yang termonitoring 

melalui aplikasi PRTG dalam kondisi terhubung hal 

ini ditunjukan Pada angka nomor 1 menujukan warna 

hijau yang berarti setatus jaringan sedang teruhubung 

atau sensor sedang “up”. Pada angka nomor 2 

menujukan Warna kuning yaitu peringatan bahwa 

jaringan sedang dalam kondisi bermasalah yang 

berarti status jaringan tersebut akan menuju “down” 

bila tidak ditangani. 

 

 
 

Gambar 4.2 monitoring ketersediaan perangakat pada 

saat perangkat tidak terhubung  

 

4.1.2 Pengujian Monitoring ketersediaan 

perangkat melalui sensor ping 

Pengujian ini dilakukan didua perangkat yaitu 

perangkat pertama berupa Router Mikrotik dan yang 

kedua perangakat komputer user hal ini bertujuan 

untuk menguji ketersedaiaan perangkat dan untuk 

mengetahui kualitas suatu koneksi jaringan dari 

masing-masing perangkat. Monitoring melalui sensor 

ping selain digunakan untuk melihat ketersedaiaan 

perangkat monitoring ini juga bisa digunakan untuk 

mengetahui kulitas suatu jaringan atau qos (quality of 

service), parameter qos didapat dari nilai ping 

terendah pada saat monitoring yaitu didapat nilai delay 

(latancy), nilai rata-rata ping pada saat monitoring 

didapat nilai jitter, dan packte loss. 

Untuk mengetahui kualitas jaringan pada 

setiap perangkat yang berada di laboratorium 

komputer FT.UNTIRTA pada sistem monitoring 

PRTG, bisa dilihat melalui tampilan device pada 

aplikasi PRTG maka akan terlihat sensor ping pada 

tiap-tiap perangkat yang dimonitor, pastikan dahulu 

sensor dalam keadaan hidup, maka akan melihat data 

yang terdapat pada masing-masing perangkat yang 

didapat paramataer brupa Downtime, ping time, 

minimum, maximum, dan packet loss. 

4.1.2.1 Pengujian Monitoring kualitas jaringan 

pada Router  

Data berupa sebuah grafik yang berisikan 

informasi, pada baris mendatar tertera selang waktu 

dalam satuan menit, sedangkan pada baris tegak lurus 

tertera jumlah waktu dalam satuan millisecond (msec) 

dan persen. 

 

 
Gambar 4.3 Grafik monitoring kualitas jaringan 

selama 2jam pada Router 

 

Hasil pengujian menggunkan sensor ping 

pada Gambar 4.3 pengujian pada perangkat Router 

Mikrotik RB750 dapat diketahui nilai kualiatas 

jaringan berupa delay sebesar 0 msec, Jitter 0 msec, 

Packet Loss 0%. Hal ini bisa dikatakan bahwa 

semakin kecil nilai yang diperoleh, semakin 

cepat/stabil koneksi internetnya. semakin cepat/stabil. 

4.1.2.2 Pengujian Monitoring kualitas jaringan 

pada komputer user 

Data diambil dari 24 data monitoring selama 2 

jam yang diambil perlima menit dari setiap perangkat 

yang di monitor, dengan cara yang sama didapat pula 

hasil dari monitoring ketersediaan perangkat melalui 

sensor ping,  dari perangkat yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian kualitas jaringan pada user 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA


The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
224 

 

Tabel 4.1 didapat nilai kualiatas jaringan 

berupa delay, jitter, dan packet loss. Terkecil terdapat 

pada perangkat dengan ip 192.168.88.57, 

192.168.88.50,  192.168.88.10 dan yang terbesar 

didapat pada perangkat dengan ip 192.168.88.99 dari 

pengujian 8 buah perangkat client, hal ini menujukan 

bahwa semakin besar nilai yang diperoleh maka 

semakin lambat koneksi internetnya, tetapi semakin 

kecil nilai yang diperoleh, maka semakin cepat/stabil 

koneksi internetnya yang diakses dari 8 Clients yang 

dimonitoring. 

4.1.3 Pengujian Monitoring melalui sensor 

Bandwidth dan Traffic 

Pengujian ini dilakukan didua perangkat yaitu 

perangkat pertama berupa Router Mikrotik dan yang 

kedua perangakat komputer user, hal ini bertujuan 

untuk mengukur jumlah sebenarnya pada penggunaan 

bandwidth yang digunakan pada jaringan dari masing-

masing perangkat, dengan cara menambahkan sensor 

bandwidth dan tarffic pada setiap perangkat yang 

dimonitor. Monitoring melalui sensor Bandwitdh dan 

Traffic bisa digunakan untuk mengetahui kulitas suatu 

jaringan qos (quality of service), parameter qos 

didapat dari nilai total traffic yaitu total keseluruhan 

nilai bandwitdh yang terdiri dari download dan upload 

yang digunakan, dalam qos disebut Troughput. 

Untuk mengetahui jumlah sebenarnya  

pemakaian bandwidth pada setiap perangkat yang 

berada di laboratorium komputer  FT.UNTIRTA pada 

sistem monitoring PRTG, bisa dilihat melalui 

tampilan device pada aplikasi PRTG maka akan 

terlihat sensor bandwitdh pada tiap-tiap perangkat 

yang di monitor, pastikan dahulu sensor dalam 

keadaan hidup, maka didapat nilai dengan melihat 

data yang terdapat pada masing-masing perangkat 

yang didapat parameter Downtime, Traffic in, Taraffic 

Out, dan Taraffic total.  

 

4.1.3.1 Pengujian Monitoring Bandwidth dan 

Traffic pada Router 

Data berupa sebuah grafik yang berisikan 

informasi, pada baris mendatar tertera selang waktu 

dalam satuan menit, sedangkan pada baris tegak lurus 

tertera ukuran bandwidth dalam satuan kilobyte 

persecon (kbit/s) dan persentase downtime. 

 
Gambar 4.4 Grafik monitoring Bandwidth dan Traffic 

selama 2jam pada Router 

 

Hasil pengujian menggunkan sensor 

Bandwidth dan Traffic didapat data rata-rata nilai 

Bandwidth dari pengujian pada perangkat Router 

Mikrotik RB750 menujukan bahwa nilai pada tiap 

parameter yaitu nilai rata-rata traffic in sebesar 1.476 

kbit/s, traffic out sebesar 90 kbit/s traffic total sebesar 

1.567 kbit/s. Dari kapsitas bandwidth yang diberikan 

untuk laboraturium komputer FT.UNTIRTA sebesar 2 

Mb, hal ini dikatakan bahwa semakin besar nilai 

traffic total yang diperoleh , semakin cepat/stabil 

koneksi internetnya. 

 

4.1.3.2 Pengujian Monitoring Bandwidth dan 

Traffic pada komputer usar  

Data diambil setiap lima menit sekali selama dua jam 

dari nilai rata-rata 24 data monitoring selama 2 jam 

yang diambil per lima menit dari setiap perangkat 

yang di monitor. Dengan cara yang sama di dapat pula 

hasil dari monitoring bandwitdh dan traffic,  dari 

perangkat yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengujian menggunkan Bandwitdh 

 

Nilai traffic total terkecil didapat pada 

pengujian pada perangkat 192.168.88.85 sebesar 9 

Kbit/s. Nilai traffic total terbesar didapat pada 

pengujian pada perangkat 192.168.88.99 sebesar 

278Kbit/s. Jumlah nilai traffic total yaitu sebesar 1.317 

kbi/s yang diakses dari 8 Clients yang dimonitoring, 

Dari kapsitas bandwidth yang diberikan untuk 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
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laboraturium komputer FT.UNTIRTA sebesar 2 Mb, 

hal ini dikatakan bahwa semakin besar nilai traffic 

total yang diperoleh , semakin cepat/stabil koneksi 

internetnya. 

 

4.1.4 Pengujian Monitoring CPU Load 

Pengujian ini dilakukan didua perangkat yaitu 

perangkat pertama berupa Router Mikrotik dan yang 

kedua perangakat komputer user hal ini bertujuan 

untuk menujukan penggunaan CPU dari semau 

procesor data total beban dalan persen, dengan cara 

menambahkan sensor CPU Load pada setiap 

perangkat yang dimonitor. Untuk mengetahui 

penggunaan CPU pada setiap perangkat yang berada 

di laboratorium komputer FT.UNTIRTA pada sistem 

monitoring PRTG, bisa dilihat melalui tampilan device 

pada aplikasi PRTG maka akan terlihat sensor CPU 

Load pada tiap-tiap perangkat yang di monitor, 

pastikan dahulu sensor dalam keadaan hidup, maka 

akan melihat data yang terdapat pada masing-masing 

perangkat yang didapat paramataer downtime, 

processor, total. 

 

4.1.4.1 Pengujian Monitoring CPU Load pada 

Router 

Data berupa sebuah grafik yang berisikan 

informasi seputar perangkat jaringan dan 

penggunaannya. Pada baris mendatar tertera selang 

waktu dalam satauan menit, sedangkan pada baris 

tegak tertra besaran kapasitas processor dalam %. 

 

 
Gambar 4.5 Graffic monitoring CPU Load selama 2 

jam pada Router  

Hasil pengujian menggunkan sensor CPU 

Load didapat nilai rata-rata CPU Load dari pengujian 

pada perangkat router Mikrotik RB750 menujukan 

bahwa nilai pada tiap parameter yaitu nilai rata-rata 

beban penggunaan CPU Load sebesar 3%, hal ini 

dikatakan bahwa semakin kecil nilai penggunaan CPU 

yang diperoleh , maka semakin ringan beban dari 

penggunaan processor. 

4.1.4.2 Pengujian Monitoring sensor CPU Load 

pada komputer user 

pada tabel 4.3. data diambil dari nilai rata-

rata dari 24 data monitoring selama 2 jam yang 

diambil per lima menit dari setiap perangkat yang di 

monitor. Dengan cara yang sama didapat pula hasil 

dari monitoring CPU Load,  dari perangkat yang 

berbeda dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Pengujian beban CPU 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil dari 

monitoring memperlihatkan bahwa perfoma CPU 

berdasarkan pemakaian dari setiap perangakat 

diketahui bahwa Nilai CPU Load terkecil didapat pada 

pengujian pada perangkat 192.168.88.50 sebesar 2 %. 

dan Nilai CPU Load terbesar didapat pada pengujian 

pada perangkat 192.168.88.57 sebesar 74 %. Dari 

penggunaan CPU dari 8 perangkat user. Hal ini 

menujukan bahwa semakin kecil nilai cpu maka 

semakin kecil beban dari suatu CPU. 

4.1.5 Pengujian Monitoring Memory 

Pengujian ini bertujuan untuk menujukan 

penggunaan Memory dari semau perangkat, dengan 

cara menambahkan sensor memory pada setiap 

perangkat yang dimonitor. Untuk mengetahui 

penggunaan Memory pada setiap perangkat yang 

berada di laboratorium komputer FT.UNTIRTA pada 

sistem monitoring PRTG, bisa dilihat melalui 

tampilan device pada aplikasi PRTG maka akan 

terlihat sensor memory pada tiap-tiap perangkat yang 

di monitor, pastikan dahulu sensor dalam keadaan 

hidup, maka kita akan melihat data yang terdapat pada 

masing-masing perangkat yang didapat parameter 

monitoring memory yang terdapat pada setiap graffic 

yaitu : Downtime, available memory in bytes, 

available memory inpercent, dan total memory. 

monitoring memory dibagi menjadi 2 yaitu momory 

virtual dan memory physical.  

4.1.5.1 Pengujian Monitoring melalaui sensor 

memory virtual 

Data berupa sebuah grafik yang berisikan 

informasi pada baris mendatar tertera selang waktu 

dalam satuan menit, sedangkan pada baris tegak 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
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tertera besaran kapasitas memory  dalam satuan 

Megabyte (Mbyte) dan %.Hasil pengujian di bawah 

ini diambil dari salah satu perangkat dari 8 perangkat 

user yang tersedia. Yaitu diambil dari perangkat 

dengan IP 192.168.88.31. 

 

 
Gambar 4.6 Graffic monitoring memory virtual 

selama 2jam dari ip 192.168.88.31 

 

pada Tabel 4.4. data diambil dari nilai rata-rata 

dari 24 data monitoring selama 2 jam yang diambil per 

lima menit dari setiap perangkat yang di monitor. 

Dengan cara yang sama didapat pula hasil dari 

monitoring Memory,  dari perangkat yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 

pada Tabel 4.4. data diambil dari nilai rata-rata 

dari 24 data monitoring selama 2 jam yang diambil per 

lima menit dari setiap perangkat yang di monitor. 

Dengan cara yang sama didapat pula hasil dari 

monitoring memory,  dari perangkat yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Pengujian memory virtual 

 

Hasil pengujian menggunkan sensor memory 

virtual pada Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai 

penggunaan  memory virtual terkecil didapat pada 

pengujian pada perangkat 192.168.88.3 sebesar 187 

Mbyte atau dalam persen sebesar 9 % dari total 

kapasitas sebesar 2.013 Mbyte dan nilai memory 

virtual terbesar didapat pada pengujian pada perangkat 

192.168.88.10 sebesar 1.192 Mbyte, atau dalam persen 

sebesar 33% dari total kapasitas sebesar 3.583  Mbyte.  

 4.1.5.2  Pengujian Monitoring memory physical 

 
Gambar 4.7 Graffic Monitoring memory virtual 

selama 2jam pada ip192.168.88.31 

Pada Tabel 4.5. data diambil dari nilai rata-rata 

dari 24 data monitoring selama 2 jam yang diambil per 

lima menit dari setiap perangkat yang di monitor. 

Dengan cara yang sama di dapat pula hasil dari 

monitoring Memory,  dari perangkat yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Pengujian memory physical 

 
Hasil pengujian menggunkan sensor memory 

physical pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai 

penggunaan  memory physical terkecil didapat pada 

pengujian pada perangkat 192.168.88.99 sebesar 516 

Mbyte atau dalam persen sebesar 7 % dari total 

kapasitas sebesar 1.790 Mbyte dan nilai memory 

physical terbesar di dapat pada pengujian pada 

perangkat 192.168.88.10 sebesar 4.053 Mbyte, atau 

dalam persen sebesar 57% dari total kapasitas sebesar 

7.165 Mbyte.  

4.1.6 Pengujian Monitoring Hard Disk 

Pengujian ini bertujuan untuk menujukan 

penggunaan Hard Disk dari semau perangkat, dengan 

cara menambahkan sensor Hard Disk pada setiap 

perangkat yang dimonitor. 

Untuk mengetahui penggunaan Hard Disk 

pada setiap perangkat yang berada di laboratorium 

komputer FT.UNTIRTA pada sistem monitoring 

PRTG, bisa dilihat melalui tampilan device pada 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA


The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
227 

aplikasi PRTG maka akan terlihat sensor Hard Disk 

pada tiap-tiap perangkat yang di monitor, pastikan 

dahulu sensor dalam keadaan hidup, maka kita akan 

melihat data yang terdapat pada masing-masing 

perangkat yang di dapat parameter monitoring Hard 

Disk yang terdapat pada setiap graffic  yaitu 

:Downtime, Free Space dan Free Bytes,  Total. 

Monitoring Hard Disk di bagi menjadi 2 yaitu Hard 

Disk partisi C (folder sistem) dan Hard Disk partisi D 

(folder data). 

4.1.6.1 Pengujian Monitoring Hard Disk  Partisi C  

Data berupa sebuah graffic yang berisikan 

informasi pada baris mendatar tertera Selang waktu 

dalam satuan menit, sedangkan pada baris tegak 

tertera besaran kapasitas Hard Disk dalam satuan 

Megabyte (Mbyte) dan %. Hasil pengujian dibawah ini 

diambil dari salah satu perangkat dari 8 perangkat 

komputer user yang tersedia. yaitu diambil dari 

perangkat dengan ip 192.168.88.31 

 

 
Gambar 4.8 Graffic monitoring Hard Disk  C  

selama 2jam pada ip 192.168.88.31 

 

pada tabel 4.6. data diambil dari nilai rata-

rata dari 24 data monitoring selama 2 jam yang 

diambil per lima menit dari setiap perangkat yang di 

monitor. Dengan cara yang sama di dapat pula hasil 

dari monitoring Hard Diskpartisi c,  dari perangkat 

yang berbeda dapat dilihat pada tabel 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Pengujian Hard Disk partisi C 

 
Hasil pengujian menggunkan Hard Disk 

partisi c pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai kapasitas 

Hard Disk partisi c yang masih tersedia didapat nilai 

terkecil didapat pada pengujian pada perangkat 

192.168.88.3 sebesar 8.193 Mbyte atau 14%  dari total 

kapasitas sebesar 59.900 Mbyte. dan nilai kapasitas 

Hard Diskpartisi c yang masih tersedia didapat nilai 

terbesar didapat pada pengujian pada perangkat 

192.168.88.57 sebesar 96.233 Mbyte atau 78% dari 

total kapasitas sebesar 123.913 MByte. 

4.1.6.2 Pengujian Monitoring Hard DiskPartisi D  

pada tabel 4.7. data diambil dari nilai rata-rata 

dari 24 data monitoring selama 2 jam yang diambil per 

lima menit dari setiap perangkat yang di monitor. 

Dengan cara yang sama di dapat pula hasil dari 

monitoring Hard Diskpartisi D,  dari perangkat yang 

berbeda dapat dilihat pada tabel 4.7 

 
Gambar 4.9 Graffic monitoring Hard Disk partisi D 

selama 2jam pada ip 192.168.88.31 

 

Tabel 4.7 Pengujian Hard Diskpartisi D 
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Hasil pengujian menggunkan Hard Disk 

partisi D pada tabel 4.7 diketahui bahwa nilai 

kapasitas Hard Disk partisi D yang masih tersedia 

didapat nilai terkecil didapat pada pengujian pada 

perangkat 192.168.88.50 sebesar 76.547 Mbyte atau 

55%  dari total kapasitas sebesar 138.474 Mbyte. dan 

nilai kapasitas Hard Disk partisi D yang masih 

tersedia didapat nilai terbesar didapat pada pengujian 

pada perangkat 192.168.88.99 sebesar 204.256 Mbyte 

atau >99% dari total kapasitas sebesar 

205.237MByte. 

4.1.7 Pengujian Monitoring melalui NetFlow 

Data diambil diambil per 5 menit dari setiap 

perangkat yang di monitor.Monitoring jaringan pada 

router mikrotik RB750 monitoring aliran trafik dari IP 

address Network infrastruktur DNS/Gateway/DHCP : 

192.168.88.1 yang berada di laboratorium komputer 

FT.UNTIRTA 

 

Tabel 4.8 Monitoring Top Connections 

 

Tabel 4.8 Menujukan hasil capture monitoring 

jaringan pada router mikrotik RB750 monitoring 

aliran traffic dari IP address Network infrastruktur 

DNS/Gateway/DHCP : 192.168.88.1 yang berada di 

laboratorium komputer FT.UNTIRTA menggunakan 

PRTG Network monitor. Hasilnya yaitu Top 

Connection yang menujukan protocol, traffic 

percentage, source dan destination port yang 

menujukan paket apa saja yang melewati jaringan 

yang kita awasi dan dipisah berdasarkan protokol 

ataupun port yang digunakan.di ketahui bahwa 

pengguna bandwidth sebesar 268 Mbyte sedang 

mengakses video melalui Facebook. 

Tabel 4.9 MonitoringTop Talkers 

 

Hasilnya yaitu top talkers yang menujukan 

traffic percentage, source dan destination port yang 

menujukan paket apa saja yang melewati jaringan 

yang kita awasi dipisah berdasarkan protokol ataupun 

port yang digunakan pada Tabel 4.9 akan diketahui  

apa yang diakses oleh seoarang penggunan jaringan 

dan berpa kapasitas bandwitdh yang digunkan. 

Pada Tabel 4.9 dapat di ketahu bahwa pengguna 

dengan IP 192.168.88.60 sedang mengakses video 

facebook dengan penggunaan bandwitdh sebesar 

6.003 Kbyte 

Tabel 4.20  MonitoringTop Protocol 

 

Kebanyakan aplikasi yang digunakan didalam 

monitoring jaringan pada router mikrotik RB750 

monitoring aliran traffic dari IP address network 

infrastruktur DNS/Gateway/DHCP : 192.168.88.1 

yang berada di laboratorium komputer FT.UNTIRTA, 

adalah penggunaan protokol WWW (traffic web: 

HTTP, HTTPS) sebesar 42% , NetBios sebesar 36% 

dan 22% dari penggunaan bandwidth harian Juga 

banyaknya perpindahan data dari satu user ke user 

yang lain menjadikan protokol UDP menjadi jenis 

yang kedua paling besar menggunakan alokasi 

bandwidth. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=infrastruktur&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKlsaTnL_LAhXYWo4KHRH7AQkQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=infrastruktur&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKlsaTnL_LAhXYWo4KHRH7AQkQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=infrastruktur&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKlsaTnL_LAhXYWo4KHRH7AQkQvwUIFygA
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=667&q=laboratorium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNlcDKm7_LAhVBRI4KHVHYA7gQvwUIFygA
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di 

lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian pada monitoring router mikrotik 

RB750 didapatkan nilai pada tiap paramater yang 

diambil pada tanggal 15 maret 2016 sebagai 

berikut : delay sebesar 0 msec, jitter sebesar 0 

msec, packet Loss sebesar 0 %, Troughput rata-

rata sebesar 1.567 kbit/s dari kapsitas Bandwidth 

yang di berikan sebesar 2 Mb. Dan CPU Load 

sebesar 3%. 

Dan hasil pengujian melalui NetFlow didapatkan 

hasil sebagai berikut : User/pengguna yang 

mengakses internet di laboratorium  

FT.UNTIRTA pada pukul 14:05 samapai 16:00 

wib tanggal 15 maret 2016 pengaksesan internet 

rata-rata yaitu melalui www (Traffic web : 

HTTP,HTTPS). 

2. Hasil pengujian pada monitoring user di 

laboratorium  FT.UNTIRTA didapatkan nilai 

pada tiap paramater yang diamabil pada tanggal 

15 maret 2016 sebagai berikut : delay sebesar 4,1 

msec, jitter sebesar 15 msec, packet Loss sebesar 

<1%, dan Troughput rata-rata sebesar 1.317 

kbit/s dari kapsitas Bandwidth yang di berikan 

sebesar 2 Mb, CPU Load  sebesar 21,3%, 

penggunaan memory yang di bagi dua yaitu 

memory virtual sebesar 6.458 Mbyte atau 34,8 %  

dari kapsitas total memory virtual sebesar 18.541 

Mbyte, dan pada memory physical sebesar 

12.536 Mbyte atau 29.3 % dari kapsitas total 

memory physical sebesar 42.686 Mbyte, 

penggunaan hard disk yang di bagi dua yaitu 

folder sistem sebesar 396.134 Mbyte atau 54.6% 

dari kapsitas total hard disk folder sistem sebesar 

729.593 Mbyte dan folder data sebesar 1.417.718 

Mbyte atau 83.8% dari kapsitas total hard disk 

data sebesar 1.691.021 Mbyte . 

3. Dari hasil yang didapat dari parameter yang telah 

diuji dapat diketahui jaringan yang berada di 

laboratorium  FT.UNTIRTA masih di katakan 

bagus. 

5.2 Saran 

Saran untuk pengembangan penelitian seanjutnya 

adalah: 

Jaringan yang dipantau pada skripsi ini terbatas 

di area labortorium komputer FT.UNTIRTA maka 

untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk 

memonitoring satu jaringan LAN yang ada di ICT 

FT.UNTIRTA  
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Abstract - Single phase induction motors are often used in daily 

life especially on home appliances, because it technical and 

economic privileges than the other motors. However, the rotational 

speed of it is very difficult to control. The solutions to fix this 

problem is adjust it polarity, outside resistivity, voltage supply and 

grid frequency. Adjusting the motor speed by changes it frequency 

can be done without changes the construction of motor and wide 

scope if control. In this research the design of rotary speed of 

single phase induction motor by adjusting the voltage frequency 

supply using MOSFET IRFP 460. Arduino as switching trigger 

gate  MOSFET with open loop system. This device can be used to 

control the induction motor speed by adjusting the voltage 

frequency supply direct to motors. DC voltage source from full 

bridge rectifier is inverted to ACvoltage. Frequency can be 

controlled from 19,56 Hz to 61,64 Hz with 5,24 Hz modulation 

width. Motor speed can be controlled from 493 rpm on 19.56 Hz to 

1800 rpm on 61.64 Hz. 

 
Keywords: Induction Motor, Speed, Arduino Microcontroler, 

MOSFET, Frequency  

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi membawa dampak yang signifikan 

dalam kehidupan masyarakat terbukti dengan banyaknya 

peralatan rumah tangga dan industri yang menggunakan hasil 

pengembangan teknologi berupa penggunaan motor induksi 

satu fasa. Penggunaan motor induksi satu fasa ini karena 

didasarkan pada kelebihan yang dimilikinya dibandingkan 

dengan jenis motor lain. Kelebihan motor induksi antara lain, 

memiliki efisiensi yang relatif tinggi, konstruksi yang 

sederhana dan kuat, serta mudah dan murah dalam proses 

perawatannya. Sedangkan kelemahan motor induksi satu fasa 

adalah sulit dalam mengatur kecepatan putarnya. Oleh karena 

itu diperlukan suatu peralatan untuk mengendalikan kecepatan 

putar motor sebagai salah satu metode untuk meningkatkan 

efisiensi kerja dari motor induksi tersebut[1]. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan kecepatan putar motor induksi, salah satunya 

adalah dengan cara mengatur frekuensi sumber[2].  

Kecepatan motor induksi (Ns) dirumuskan seperti berikut : 

 

          (1) 

Ns adalah kecepatan sinkron, f adalah frekuensi, dan p 

adalah jumlah kutub, sehingga pengaturan kecepatan dapat 

dilakukan dengan mengatur frekuensi tegangan masukan (f) 

atau dengan merubah jumlah kutub (p). Pengaturan kecepatan 

dengan merubah kutub hanya dapat menghasilkan variasi 

sedikit dan tidak praktis. Sedangkan pengaturan kecepatan 

dengan merubah frekuensi sumber dapat menghasilkan 

perubahan kecepatan dengan rentang yang lebar, perubahan 

kecepatan yang halus, dan tanggapan pengaturan yang 

tepat[1]. 

Motor induksi satu fasa dioperasikan pada sistem 

tenaga satu fasa yang banyak digunakan terutama pada 

penggunaan peralatan rumah tangga seperti kipas angin, 

lemari es, pompa air, mesin cuci, pendingin ruangan dan 

sebagainya, hal ini dikarenakan motor induksi satu fasa 

memiliki daya keluaran yang rendah[2]. 

Voltage source inverter (VSI) berfungsi untuk mengubah 

tegangan arus searah menjadi tegangan bolak-balik satu fasa. 

Inverter satu fasa dapat dijumpai dalam topologi setengah 

jembatan dan jembatan penuh. Inverter jenis ini banyak 

digunakan pada perangkat pengaturan kecepatan dan UPS satu 

fasa[3]. 

Prinsip kerja inverter dapat dijelaskan dengan 

menggunakan 4 sakelar seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

Bila sakelar S1 dan S4 dalam kondisi on maka akan mengalir 

aliran arus DC ke beban R dari arah kiri ke kanan, jika yang 

hidup adalah sakelar S2 dan S3 maka akan mengalir aliran 

arus DC ke beban R dari arah kanan ke kiri. Inilah prinsip arus 

bolak balik (AC) pada satu periode yang merupakan 

gelombang sinus setengah gelombang pertama pada posisi 

positif dan setengah gelombang kedua pada posisi negatif[4]. 

 
Gambar 1. Prinsip Kerja Rangkaian Inverter [5] 

 

Untuk mengatur frekuensi keluaran (f) dapat dilakukan 

dengan mengubah-ubah waktu pensaklaran (T) sesuai 

persamaan (2) berikut [4]. 

 

     (2) 
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Pada penelitian ini dirancang sistem pengaturan kecepatan 

putaran motor induksi satu fasa dengan merubah frekuensi 

dalam lup terbuka. Perubahan frekuensi diperoleh dari inverter 

satu fasa yang besarnya tergantung dari pensaklaran gate 

MOSFET. Pemicuan MOSFET dilakukan dengan 

menggunakan mikrokontroler Arduino. Dengan adanya alat 

ini diharapkan pengaturan kecepatan putar motor induksi satu 

fasa dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Perancangan sistem kendali kecepatan berbasis arduino 

pada motor induksi satu fasa dilakukan melalui beberapa 

tahapan. Gambar 2. merupakan diagram alir penelitian yang 

dilakukan. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

2.1 Instrumen Penelitian 

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada 

perancangan sistem kendali kecepatan motor induksi satu fasa 

adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Alat dan komponen utama yang digunakan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Motor Induksi Satu Fasa 

b. Lampu Pijar 10 watt 

c. Arduino Mega2560 

d. Papan PCB 

e. Transformator Step-down 

f. MOSFET IRFP 460 

g. IC Optocoupler TLP 250 

h. LM 7809, dan LM 7818 

i. Multimeter Digital 

j. Osiloskop Digital 

k. Tachometer 

l. Laptop 

 
2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan untuk pemrograman 

mikrokontroler Arduino dan perancangan rangkaian yang 

dibuat pada penelitian ini yaitu, Arduino IDE, dan Ni Circuit 

Design. 

 

2.2 Perancangan Penelitian 

Susunan perangkat keras perancangan sistem kendali 

kecepatan motor induksi satu fasa pada penelitian ini terdiri 

atas 8 bagian utama, yaitu DC power supply, regulator 

tegangan, rangkaian penggerak MOSFET, mikrokontroler 

Arduino Mega, potensiometer, konverter DC-AC 

menggunakan MOSFET IRFP460 dan motor induksi satu 

fasa. Diagram blok perancangan penelitian ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

 

 

 
Gambar 3. Diagram Blok Perancangan Kendali Kecepatan 

Motor Induksi 1 Fasa 

 

2.2.1 Perancang

an Perangkat Keras (Hardware) 

1. Penyearah (DC Power Supply) 

Rangkaian Penyearah (DC power supply) yang digunakan 

merupakan penyearah jembatan penuh dengan menggunakan 

dioda bridge yang dihaluskan oleh kapasitor polar.  

 

220V/50Hz

BR

TR C1

470µF

C2

470µF

 0

+ HVDC

 
Gambar 4. Rangkaian Penyearah (DC Power Supply) 

  

Berikut adalah daftar komponen yang digunakan pada 

rangkaian DC power supply : 

a. Trafo 500 VA   : 1 buah 

b. Dioda Bridge 20 A  : 1 buah 

c. Kapasitor Polar 470uF/400V : 2 Buah 

 

 

2. Regulator Tegangan 

Rangkaian regulator tegangan yang dirancang terdiri dari 

rangkaian dengan keluaran DC sebesar 9 volt, dan 18 volt.  . 

IC regulator yang digunakan yaitu IC LM7809 untuk 

menghasilkan tegangan 9 volt DC dan IC 7818 untuk 

menghasilkan tegangan 18 volt DC. Tegangan keluaran 9 volt 
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digunakan untuk catu daya mikrokontroler arduino dan 

tegangan 18 volt digunakan untuk pemicuan gate MOSFET 

melaui IC TLP 250. 

 

220V/50Hz

BR
TR1 2200uF/50V 470uF/50V

 0

LM7818

LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

BR
TR2 2200uF/50V

470uF/50V

 0

LM7818

LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

BR
TR3 2200uF/50V

470uF/50V

 0

LM7818

LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

BR
2200uF/50V

470uF/50V

 0

LM7809

LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

+18V

+18V

+18V

+9V

 
Gambar 5. Rangkaian Regulator Tegangan  

 

 

 Berikut adalah daftar komponen yang digunakan pada 

rangkaian regulator tegangan : 

a. Trafo 2 A   : 3 buah 

b. Dioda Bridge 5 A  : 1 buah 

c. Dioda Bridge 2 A  : 3 buah 

d. Kapasitor Polar 2200uF/50V : 4 buah 

e. Kapasitor Polar 470uF/50V : 4 buah 

f. IC LM7818   : 3 buah 

g. IC LM7809   : 1 buah 

 

3. Driver MOSFET 

Rangkaian driver berfungsi sebagai rangkaian isolasi atau 

pemisah antara tegangan rangkaian kontrol yang berupa 

tegangan rendah DC terhadap tegangan rangkaian daya, dan 

berguna untuk melindungi rangkaian kontrol bilamana terjadi 

gangguan ataupun kesalahan pada rangkaian daya, yang 

mungkin dapat merusak sistem control[4].  

Berikut adalah daftar komponen yang digunakan pada 

rangkaian driver MOSFET : 

a. IC TLP250   : 4 buah 

b. Kapasitor Polar 0,1uF/50V : 4 buah 

c. Resistor 330 Ohm  : 4 buah 

d. Resistor 50 Ohm  : 4 buah 

 

 

 
Gambar 6. Rangkaian Driver MOSFET TLP 250 

 

4. Konverter DC-AC 

Rangkaian konverter DC-AC yang dirancang adalah 

inverter jembatan penuh satu fasa yang dirancang 

menggunakan 4 buah MOSFET tipe IRFP460 yang diproduksi 

oleh International Rectifier, dengan tegangan breakdown 

drain source V(BR)DSS adalah 500 volt dan kemampuan arus 

drain maksimal ID(maks) sebesar 8 A[6]. IRFP460 mempunyai 

tegangan threshold 4 volt, dan akan bekerja optimal  jika 

diberikan tegangan pada gate-nya diatas 10 V. Sinyal 

pemicuan dari mikrokontroler Arduino hanya mampu 

memberikan sinyal picu sebesar 5 V. Oleh karena itu 

diperlukan rangkaian driver untuk mengaktifkan MOSFET. 

Pada perancangan ini digunakan rangkaian driver MOSFET 

berupa IC TLP250 dengan tegangan picu sebesar 18 V. 

 

MOSFET3

MOSFET4

MOSFET2

MOSFET1

HVDC

Gate1

Gate2

Gate3

Gate4

- VAC

+ VAC

 
Gambar  7. Rangkaian Inverter Satu Fasa Jembatan Penuh 

 

2.2.2   Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Pada perancangan perangkat lunak digunakan untuk 

pemrograman Arduino Mega 2560 menggunakan bantuan 

software Arduino IDE (Integrated Developement 

Environment) yang menggunakan bahasa pemrograman C++.. 

Perancangan program ini menggunakan software Arduino  
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III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan kendali kecepatan motor induksi satu fasa 

pada penelitian ini terbagi menjadi lima bagian utama, yaitu 

mikrokontroler arduino mega, rangkaian DC power Supply, 

rangkaian regulator tegangan, rangkaian driver MOSFET dan 

rangkaian konverter DC – AC satu fasa. Pengujian dilakukan 

perbagian pada setiap rangkaian. Selanjutnya dilakukan 

pengujian sistem secara keseluruhan. 

 

 
Gambar 8. Implementasi Sistem Kendali Kecepatan Motor 

Induksi 

 

1. Pengujian DC Power Supply 

Tabel 1. merupakan hasil pengukuran DC power supply. 

 

Tabel 1. Data Hasil Pengukuran DC Power Supply 

Tegangan AC 
Input 

Tegangan DC 
 

Pengukuran Perhitungan 

155,46 V 216,6 V 219,85 V 
 

Setelah melakukan pengukuran maka dapat dibandingkan 

antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Sehingga 

dapat diperoleh persentase kesalahan yang telah dihasilkan 

oleh DC power supply ini sebesar 1,48 %. Maka persentasi 

keakurasian untuk output pada rangkaian DC power supply 

tegangan ini sebesar  98,52%. 

 

2. Pengujian Regulator Tegangan 

Pada rangkaian regulator  tegangan ini digunakan untuk 

mengatur tegangan catudaya mikrokontroler arduino sebesar 9 

V dan catudaya rangkaian driver MOSFET TLP250 sebesar 

18 V. 

Dari hasil pengukuran tegangan yang dilakukan sebanyak 

lima kali pada rangkaian regulator tegangan yang berfungsi 

sebagai pengatur tegangan DC diperoleh tegangan rata-rata 

sebesar 9 V dan 18 V. Pada rangkaian ini, kestabilan tegangan 

yang dihasilkan sudah sesuai dengan perancangan yang 

diinginkan. 

 

3. Pengujian Sinyal Picu Mikrokontroler Arduino 

Pengujian sinyal pemicuan bertujuan untuk mengetahui 

bentuk sinyal yang dihasilkan oleh mikrokonrtoler Arduino, 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Untuk mengetahui 

bentuk sinyal pemicuan keluaran mikrokontroler Arduino 

dilakukan pengujian menggunakan osiloskop digital. 

 

 
 

Gambar 9. Gelombang Sinyal Pemicuan Mikrokontroler 

Arduino  

 

Dari hasil pengujian tersebut terlihat keluaran arduino 

memiliki bentuk sinyal kotak yang berlawanan ketika sinyal 

keluaran PIN 10 high maka sinyal keluaran PIN 11 low. 

Keluaran sinyal pemicuan dari mikrokontroler Arduino 

memiliki tegangan 5 volt, sinyal keluaran dari mikrokontroler 

digunakan untuk pemicuan gate MOSFET melalui rangkaian 

driver MOSFET. 

 

4. Pengujian Driver MOSFET 

Sinyal pemicuan dari Arduino sebesar 5 volt dikuatkan 

oleh rangkaian driver MOSFET menjadi 18 volt 

menggunakan optocoupler TLP 250. Berikut adalah hasil 

sinyal keluaran driver MOSFET  seperti terlihat pada Gambar 

10. 

 

 
 

Gambar 10. Gelombang Sinyal Pemicuan Driver 

MOSFET TLP250 

 

5. Pengujian Tegangan Keluaran Tanpa Beban 

Tabel di bawah ini adalah hasil pengujian tegangan 

keluaran dari konverter DC-AC. 
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Tabel 2. Data Pengujian Konverter DC-AC Tanpa Beban 

No. 
Frekuensi 

(Hz) 

Tegangan  

DC Input  

 (volt) 

Tegangan 

AC Output 

(volt) 

1 19,56 229 224 

2 25,44 229,16 224 

3 30,33 228,52 224 

4 35,22 228,5 224 

5 41,09 225,92 220 

6 45 225,34 220 

7 49,9 224,92 220 

8 54,79 224,54 220 

9 61,64 224,32 216 

 

Dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

alat yang dirancang dapat menghasilkan tegangan keluaran 

AC dengan frekuensi yang dapat diatur dari frekuensi 19,56 

Hz sampai dengan frekuensi 661,64 Hz. Tegangan keluaran 

AC mengalami penurunan dari tegangan masukan DC. 

Terjadinya penurunan tegangan ini karena adanya rugi-rugi 

yang terjadi karena proses penyaklaran yang dilakukan oleh 

MOSFET. 

 

6. Pengujian Kecepatan Motor Induksi Satu Fasa 

Perancangan alat ini bertujuan untuk dapat mengatur 

kecepatan motor induksi satu fasa dengan merubah frekuensi 

tegangan suplai ke motor, maka dilakukan pengujian dengan 

beban berupa motor induksi satu fasa. Motor induksi yang 

digunakan mempunyai daya 45 watt. Pada pengujian ini 

tegangan input konverter DC-AC dibuat konstan, kemudian 

frekuensinya dirubah-rubah dari 19,56 Hz sampai dengan 

61,64 Hz. 

 

Tabel 4. Data Pengujian Kecepatan Motor Induksi Satu Fasa 

Frekuensi 

 (Hz) 

Tegangan 

DC Input  

(V) 

Tegangan 

AC 

Output 

(V) 

Arus 

(A) 

Kecepatan 

(rpm) 

19,56 225,54 224 0,22 493 

25,44 222,48 224 0,21 676 

30,33 221,76 221,6 0,2 826 

35,22 222,64 220 0,19 1026 

41,09 222,44 221,6 0,18 1202 

45 225,32 224 0,18 1318 

49,9 224,42 224 0,18 1455 

54,79 226,28 224,8 0,18 1613 

61,64 226,22 224,8 0,18 1800 

 

 
Gambar 11. Perubahan Frekuensi Terhadap Tegangan AC 

Keluaran pada Pengujian Kecepatan Motor Induksi 

 

Dari grafik Gambar 11. terlihat bahwa tegangan yang 

dihasilkan selama pengujian kecepatan motor secara 

keseluruhan mengalami kenaikan dibanding-kan dengan 

tegangan keluaran tanpa beban. Pada frekuensi 30,33 Hz dan 

41,09 Hz mengalami penurunan tegangan yang tidak begitu 

signifikan. Adanya penurunan ini terjadi karena tegangan 

yang dihasilkan belum stabil. Adanya perubahan frekuensi 

tidak begitu berpengaruh terhadap tegangan keluaran pada 

pengujian dengan beban motor induksi. 

 

 
 

Gambar 12. Grafik Perubahan Frekuensi Terhadap Kecepatan 

Motor Induksi 

 

Berdasrkan Gambar 12. terlihat bahwa perubahan 

frekuensi mengakibatkan perubahan kecepatan putaran motor. 

Perubahan kecepatan putaran motor sebanding dengan 

perubahan frekuensi. Semakin besar frekuensi yang diberikan 

maka kecepatan putaran motor semakin tinggi begitu pula 

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan  rumus yang diberikan pada 

persamaan (1) dimana adanya perubahan frekuensi 

menyebabkan perubahan kecepatan putaran pada motor 

induksi. 

Kecepatan sinkron (Ns) merupakan kecepatan motor yang 

dihasilkan melalui perhitungan berdasrkan frekuensi sumber 

motor, sedangkan kecepatan rotor (Nr) adalah kecepatan yang 

dihasilkan oleh rotor hasilnya berdasarkan pengukuran. 

Setelah didapatkan nilai kecepatan sinkron kemudian dicari 

besarnya slip antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor. 
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Tabel 5. Kecepatan Sinkron (Ns) dan Slip pada Motor 

Frekuensi 

(Hz) 

Kecepatan 

Rotor (rpm) 

Kecepatan 

Sinkron 

(rpm) 

Slip 

(%) 

19,56 493 586 15,87 

25,44 676 763 11,4 

30,33 826 910 9,13 

35,22 1026 1056 2,84 

41,09 1202 1232 2,43 

45 1318 1350 2,37 

49,9 1455 1497 2,8 

54,79 1613 1643 1,82 

61,64 1800 1849 2,65 

 

Tabel 6. Perbandingan Kecepatan Motor Hasil Perancangan 

dan Jala-jala PLN 

Sumber 
Frek. 
 (Hz) 

Teg. 
(volt) 

Kec. 
 (rpm) 

Arus 
(A) 

Slip 
(%) 

PLN 49,9 227 1463 0,18 2,27 

Perancangan 49,9 224 1455 0,18 2,8 

Selisih 0 3 8 0 0,53 
 

Dari Tabel 6. terlihat pada frekuensi yang sama, dari hasil 

perancangan adanya penurunan tegangan sebesar 3 volt atau 

1,32 % dari sumber jala-jala PLN dan penurunan kecepatan 

sebesar 8 rpm atau 0,54 % , untuk slip yang dihasilkan dari 

perancangan mengalami kenaikan  sebesar 0,53 % dari slip 

yang dihasilkan pada jala-jala PLN. Untuk arus motor terjadi 

kenaikan pada pengujian hasil  perancangan sebesar 0,03 

ampere atau sebesar 16,67 % dari sumber jala-jala PLN. 

Terjadinya kenaikan arus pada pengujian hasil perancangan 

karena rugi-rugi yang dihasilkan oleh tegangan yang berupa 

gelombang kotak. Kerugian yang cukup signifikan adalah 

berupa panas yang dirasakan pada motor. Semakin panas 

motor maka arus yang ditarik oleh motor semakin besar. 

 

 
Gambar 13. Pengaruh Perubahan Frekuensi terhadap Arus 

Beban 

 

Dari grafik pada Gambar 13. terlihat bahwa perubahan 

frekuensi mempengaruhi pada arus stator motor yang 

dihasilkan, terjadi kenaikan arus pada frekuensi yang rendah. 

Ini terjadi karena seiring dengan penurunan frekuensi maka 

terjadi juga penurunan impedansi pada kumparan motor 

karena adanya reaktansi induktif (XL) pada kumparan motor. 

 
Gambar 14. Pengaruh Perubahan Frekuensi terhadap Slip  

 

Dari grafik yang ditunjukkan pada Gambar 14. terlihat 

bahwa perubahan frekuensi berpengaruh terhadap slip yang 

dihasilkan, pada frekuensi rendah slip yang dihasilkan 

cendrung lebih besar dibandingkan dengan frekuensi yang 

mendekati frekuensi rating motor.  

Bentuk gelombang yang dihasilkan pengujian kecepatan 

motor induksi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 15. Bentuk Gelombang Keluaran Pengujian 

Kecepatan Motor pada Frekuensi 35,22 Hz 

 

Dari hasil perancangan alat dan pengujian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa alat ini dapat digunakan 

untuk mengatur kecepatan motor induksi satu fasa dengan 

perubahan frekuensi, motor induksi dapat berputar dengan 

baik namun menghasilkan bunyi dengung dan motor cepat 

panas dikarenakan bentuk gelombang tegangan yang 

dihasilkan masih bentuk gelombang kotak belum mendekati 

gelombang sinus seperti sumber tegangan yang dihasilkan 

oleh jala-jala PLN. Jika dibandingkan antara hasil 

perancangan dengan sumber tegangan jala-jala PLN pada 

frekuensi yang sama, kecepatan motor yang dihasilkan 

perbedaanya tidak begitu besar. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap hasil 

perancangan sistem kendali kecepatan berbasis arduino pada 

motor induksi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian ini telah dapat merealisasikan perancangan 

konverter DC-AC dengan menggunakan komponen 

switching  MOSFET yang dapat mengeluarkan tegangan 

AC sesuai dengan tegangan DC yang dimasukan dengan 

frekuensi yang dapat diatur dari 19,56 Hz sampai 61,64 Hz 

dengan kenaikan 5,24 Hz. 

2. Kecepatan motor yang dapat diatur mulai dari 493 rpm 

pada frekuensi 19,56 Hz sampai dengan 1800 rpm pada 

frekuensi 61,64 Hz dengan perubahan kecepatan rata-rata 

163 rpm. 

3. Pada pengujian frekuensi yang sama antara sumber jala-

jala PLN dan alat yang dirancang terjadi perbedaan 

kecepatan putaran motor sebesar 8 rpm, kecepatan motor 

pada jala-jala PLN sebesar 1463 rpm sedangkan kecepatan 

motor hasil perancangan sebesar 1455 rpm. 

 

B. Saran 

Pada perancangan sistem kendali kecepatan pada motor 

induksi satu fasa ini, penulis memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk menghasilkan unjuk kerja yang baik 

perubahan frekuensi diikuti pula dengan perubahan 

tegangan menggunakan sistem kendali close loop 

agar didapat pengaturan kecepatan motor yang lebih 

handal. 

2. Menggunakan komponen switching yang memiliki 

rating daya yang lebih besar misalnya menggunakan 

komponen IGBT. 

3. Menambahkan filter pada keluaran konverter DC-AC 

agar didaptkan bentuk gelombang yang mendekati 

gelombang yang dihasilkan oleh jala-jala PLN. 
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Abstract - Induction heating is a heating process 

without making any direct contact to the material which 

will be melted. An induction heater using hich frequency 

AC voltage for heating a material which has a conductive 

characteristic by using magnetic field produced by work 

coil. Because of this indirect heating, the melting material 

will not be contaminated. This heating technique is very 

efficient due to the heat produced by the material itself so 

that can prevent heat leakage possibility. An induction 

heater has a dependability with frequency, voltage, 

current, and the shape of material which will be melted. 

Each factor has an influence to a heat characteristic. In 

this design the induction furnace temperature controlling 

device has been made. Induction furnace temperature can 

be controlled by adjusting the frequency of the inverter. 

The main component of this device is a frequency 

controlled full bridge inverter which adjusted from 10 to 

160 kHz. The output of the inverter is controlled by 

Arduino Mega2560. 

 
Keywords: Induction Furnace, Arduino, Inverter Full 

Bridge, Frequency. 

 
I. PENDAHULUAN 

Pemanas induksi yaitu timbulnya panas pada 

logam yang terkena induksi medan magnet, hal ini 

disebabkan karena pada logam timbul arus Eddy atau 

arus pusar yang arahnya melingkar melingkupi 

medan magnet terjadinya arus pusar akibat dari 

induksi magnet yang menimbulkan fluks magnetik 

yang menembus logam, sehingga menyebabkan panas 

pada logam[1].  

 

 

Gambar 1 Prinsip Kerja Pemanas Induksi  

Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat 

adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. 

Pemanasan induksi juga disebut sebagai proses 

pemanasan non-kontak yang menggunakan listrik 

frekuensi tinggi untuk menghasilkan panas yang 

konduktif secara elektrik[2].  
Arus Eddy memiliki peranan yang paling dominan 

dalam proses pemanasan induksi. Panas yang 

dihasilkan pada material sangat bergantung kepada 

besarnya arus Eddy yang diinduksikan oleh lilitan 

penginduksi. Ketika lilitan dialiri oleh arus bolak-

balik, maka akan timbul medan magnet di sekitar 

kawat penghantar. Medan magnet tersebut besarnya 

berubah-ubah sesuai dengan arus yang mengalir pada 

lilitan tersebut. Jika terdapat bahan konduktif disekitar 

medan magnet yang berubah-ubah tersebut, maka 

pada bahan konduktif tersebut akan mengalir arus 

yang disebut arus Eddy[3]. 

Inverter satu fasa jembatan penuh terdiri atas dua 

inverter setengah jembatan. Susunan ini menghasilkan 

rating daya yang lebih tinggi daripada inverter 

setengah jembatan. Dengan tegangan input DC yang 

sama, tegangan output maksimum yang dihasilkan dua 

kali tegangan output inverter setengah jembatan[4]. 

Resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda 

dikarenakan ada benda lain yang bergetar, hal ini 

terjadi karena suatu benda bergetar pada frekuensi 

yang sama dengan frekuensi benda yang 

terpengaruhi. Resonansi pada rangkaian AC 

(Alternating Current) merupakan keadaan dimana 

reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif memiliki 

nilai yang sama (XL = XC )[5]. 

Frekuensi resonansi dapat dihitung menggunakan 

persamaan matematika berikut ini : 

        (1) 

 

Termokopel merupakan sensor yang paling umum 

digunakan untuk mengukur suhu, dan data logger 

adalah suatu alat rekam elektronik yang dapat 

merekam data. Fungsi utama data logger suhu salah 

satunya adalah untuk memonitor suhu secara terus-

menerus [6]. Mikrokontroller akan membaca nilai 

http://ilmu-elektronika.co.cc/index.php/arus-bolak-balik-ac/reaktansi-induktif-reaktansi-kapasitif-impedansi.html
http://ilmu-elektronika.co.cc/index.php/arus-bolak-balik-ac/reaktansi-induktif-reaktansi-kapasitif-impedansi.html
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ADC yang kemudian akan disimpan sementara dan 

diolah melalui perhitungan sehingga akan digunakan 

untuk menampilkan nilai dari suhu yang dihasilkan 

dari rangkaian sensor[7]. 

Pada penelitian ini dirancang sistem pengaturan suhu 

pada induction furnace dengan mengubah nilai 

frekuensi. Perubahan frekuensi diperoleh dari inverter 

full bridge tergantung dari pensaklaran gate MOSFET. 

Pemicuan MOSFET dilakukan dengan menggunakan 

mikrokontroler Arduino Mega.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Perancangan sistem kendali suhu induction 

furnace dilakukan melalui beberapa tahapan. Gambar 

2. merupakan diagram alir penelitian yang dilakukan. 

 

Mulai

Penentuan Komponen 

Penelitian

Perancangan 

Pengujian Alat

Panas ?

Analisis

Ya

selesai

Converter AC-ACSensor Suhu Driver

Pembuatan Alat

Tidak

 
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

2.1 Instrumentasi Penelitian 

Perangkat keras dan perangkat lunak yang 

digunakan pada perancangan sistem kendali kecepatan 

motor induksi satu fasa adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Alat dan komponen utama yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Arduino Mega2560 

b. Papan PCB 

c. Transformator Step-down 

d. MOSFET IRFP 460 

e. IC Optocoupler HCPL 3120 

f. LM 7809,7805, dan LM 7818 

g. Multimeter Digital 

h. Tang Ampere 

i. Osiloskop Digital 

j. Thermocouple tipe K 

k. Modul MAX 31855 

l. Laptop 
2. Perangkat Lunak (Software) 

1. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

pemrograman mikrokontroler Arduino dan 

perancangan rangkaian yang dibuat pada 

penelitian ini yaitu, Arduino IDE, Matlab, dan NI 

Circuit Design 13. 

 

2.2 Perancangan Penelitian 

Susunan perangkat keras perancangan sistem 

kendali suhu induction furnace terdiri atas 7 

bagian utama, yaitu rectifier, regulator tegangan, 

rangkaian Driver MOSFET, mikrokontroler 

Arduino Mega, inverter full bridge, work coil, dan 

sensor suhu.. Diagram blok perancangan penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

AC

Sensor Suhu

Arduino

InverterRectifier Work CoilTransformator

Driver 

MOSFET
Regulator

 
Gambar 3. Diagram Blok Perancangan Kendali Suhu 

Induction Furnace 

 

2.2.1   Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

1. Penyearah (Rectifier) 

Rangkaian Penyearah (rectifier) yang 

digunakan merupakan penyearah jembatan penuh 

dengan menggunakan dioda bridge yang 

dihaluskan oleh kapasitor polar.  

 

220Vrms 
50Hz 
0° 

T4

470µF VCC 1

HVDC

+

 
Gambar 4. Rangkaian Penyearah (Rectifier) 

 

Berikut adalah daftar komponen yang digunakan pada 

rangkaian power supply : 

a. Trafo   : 1 buah 

b. Dioda Bridge 20 A  : 1 buah 

c. Kapasitor Polar 470uF/400V : 1 buah 

 

2. Regulator Tegangan 

Rangkaian regulator tegangan yang dirancang 

terdiri dari rangkaian dengan keluaran DC sebesar 9 

volt, dan 18 volt. IC regulator yang digunakan yaitu 

IC LM7809 untuk menghasilkan tegangan 9 volt DC, 

IC 7818 untuk menghasilkan tegangan 18 volt DC dan 

LM7805 untuk menghasilkan tegangan 5 volt. 

Tegangan keluaran 9 volt digunakan untuk catu daya 

mikrokontroler Arduino, 5 volt digunakan untuk 

sensor, dan tegangan 18 volt digunakan untuk driver 

MOSFET HCPL 3120. 
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Gambar 5. Rangkaian Regulator Tegangan  

 

 

 Berikut adalah daftar komponen yang digunakan 

pada rangkaian regulator tegangan : 

a. Trafo 2 A   : 2 buah 

b. Trafo 500 mA   : 1 buah 

c. Dioda Bridge 3 A  : 2 buah 

d. Dioda Bridge 1 A  : 1 buah 

e. Kapasitor Polar 1000uF/50V : 3 buah 

f. Kapasitor Polar 470uF/16V : 2 buah 

g. Kapasitor Polar 470uF/10V : 1 buah 

h. Kapasitor Polar 470uF/25V : 3 buah 

i. IC LM7818   : 1 buah 

j. IC LM7809   : 1 buah 

k. IC LM7805   : 1 buah 

 

3. Driver MOSFET 

Berikut adalah daftar komponen yang digunakan 

pada rangkaian driver MOSFET : 

a. IC HCPL 3120  : 4 buah 

b. Kapasitor Polar 0,1uF/50V : 4 buah 

c. Resistor 330 Ohm  : 4 buah 

d. Resistor 50 Ohm  : 4 buah 

Rangkaian driver berfungsi sebagai rangkaian 

isolasi atau pemisah antara tegangan rangkaian kontrol 

yang berupa tegangan rendah DC terhadap tegangan 

rangkaian daya, dan berguna untuk melindungi 

rangkaian control apabila terjadi gangguan ataupun 

kesalahan pada rangkaian daya, yang mungkin dapat 

merusak sistem control.  
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Gambar 6. Rangkaian Driver MOSFET HCPL 3120 

 

4. Inverter Full Bridge 

1. Rangkaian konverter DC-AC yang dirancang 

adalah inverter jembatan penuh satu fasa yang 

dirancang menggunakan 4 buah MOSFET tipe 

IRFP460 yang diproduksi oleh International Rectifier, 

dengan tegangan breakdown drain source V(BR)DSS 

adalah 500 volt dan kemampuan arus drain maksimal 

ID(maks) sebesar 8A. IRFP460 mempunyai tegangan 

threshold 4 volt, dan akan bekerja optimal  jika 

diberikan tegangan pada gate-nya di atas 10V. Sinyal 

pemicuan dari mikrokontroler Arduino hanya mampu 

memberikan sinyal picu sebesar 5 V. Oleh karena itu 

diperlukan rangkaian driver untuk mengaktifkan 

MOSFET. Pada perancangan ini digunakan rangkaian 

driver MOSFET berupa IC HCPL 3120 dengan 

tegangan picu sebesar 18 V. 

 

MOSFET1

Q2

Q3

Q4

HVDC

Hcpl1

Hcpl2

Hcpl3

Hcpl4

Beban

 
Gambar  7. Rangkaian Inverter Full Bridge 

 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
241 

5. MAX 31855 

Untuk membaca suhu terukur adalah dengan 

menjumlahkan tegangan pada kedua sambungan 

(junction) tersebut kemudian melihat tabel referensi 

termokopel yang dikeluarkan oleh National Institute 

of Standards and Technology (NIST), dimana setiap 

tegangan keluaran termokopel menunjukkan suhu 

tertentu. Diperlukan rangkaian penguat dan 

pengkondisi sinyal agar keluaran dari rangkaian ini 

dapat dibaca. Rangkaian pengkondisi sinyal 

menggunakan MAX 31855. 

 
Gambar 8 Pin Out MAX 31855 

 

2.2.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Pada perancangan perangkat lunak digunakan 

untuk pemrograman Arduino Mega 2560 

menggunakan bantuan software Arduino IDE 

(Integrated Developement Environment) yang 

menggunakan bahasa pemrograman C++.. 

Perancangan program ini menggunakan software 

Arduino 1.5.8. 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan kendali suhu induction furnace 

pada penelitian ini terbagi menjadi tujuh bagian 

utama, yaitu mikrokontroler arduino mega, rangkaian 

rectifier sebagai power supply, rangkaian regulator 

tegangan, rangkaian driver MOSFET, rangkaian 

inverter full bridge dan sensor suhu. Pengujian 

dilakukan perbagian pada setiap rangkaian. 

Selanjutnya dilakukan pengujian sistem secara 

keseluruhan. 

 

 
Gambar 9 Implementasi Sistem Kendali Suhu 

Induction Furnace 

 

1. Pengujian Rectifier 

Tabel 1 merupakan hasil pengukuran rectifier 

dengan tegangan input yang berbeda . 

Tabel 1 Data Hasil Pengukuran Power Supply 

No 
Tegangan 

Input (AC) Output (DC) 

1 110 156.23 

2 32 45.5 

3 25 35.35 

4 18 25.5 

5 12 17.21 

 

2. Pengujian Regulator Tegangan 

Pada rangkaian regulator  tegangan ini digunakan 

untuk mengatur tegangan catudaya mikrokontroler 

arduino sebesar 9 V, sensor sebesar 5 volt, dan 

catudaya rangkaian driver MOSFET HCPL 3120 

sebesar 18 V. 

Tabel 2 Data Pengukuran Regulator Tegangan 

No 7818 7809 7805 

1 18 9.1 4.96 

2 18 9 5.01 

3 18.2 9 5 

4 17.9 9 5.03 

5 17.9 9 5 

 

Dari hasil pengukuran tegangan yang dilakukan 

sebanyak lima kali pada rangkaian regulator tegangan 

yang berfungsi sebagai pengatur tegangan DC 

diperoleh tegangan rata-rata sebesar 9 V dan 18 V. 

Pada rangkaian ini, kestabilan tegangan yang 

dihasilkan sudah baik sesuai dengan perancangan 

yang diinginkan. 

 

3. Pengujian Sinyal Picu Mikrokontroler Arduino 

Pengujian sinyal pemicuan bertujuan untuk 

mengetahui bentuk sinyal dan frekuensi yang 

dihasilkan oleh mikrokonrtoler Arduino Mega. 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Untuk 

mengetahui bentuk sinyal pemicuan keluaran 

mikrokontroler Arduino dilakukan pengujian 

menggunakan osiloskop digital. 

 

 
Gambar 10. Gelombang Sinyal Pemicuan 

Mikrokontroler Arduino  
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Dari hasil pengujian tersebut terlihat keluaran 

arduino memiliki bentuk sinyal kotak yang berasal 

dari PIN 11. Pengujian bentuk sinyal keluran Arduino 

dilakukan dari 10 kHz sampai 160 kHz. Keluaran 

sinyal pemicuan dari mikrokontroler Arduino 

memiliki tegangan 5 volt, sinyal keluaran dari 

mikrokontroler digunakan untuk pemicuan gate 

MOSFET melalui rangkaian driver MOSFET HCPL 

3120. 

 

4. Pengujian Driver MOSFET 

Sinyal pemicuan yang digunakan pada rangkaian 

driver MOSFET sebesar 18 volt menggunakan 

optocoupler HCPL 3120. Berikut adalah hasil sinyal 

keluaran driver MOSFET  seperti terlihat pada 

Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 11. Gelombang Sinyal Pemicuan Driver 

MOSFET HCPL 3120 

 

5. Pengujian Tegangan Keluaran Tanpa Beban 

Tabel di bawah ini adalah hasil pengujian tegangan 

keluaran Inverter Full Bridge. 

 

Tabel 3. Data Pengujian Konverter DC-AC Tanpa 

Beban 

No. 
Frekuensi 

(kHz) 

Tegangan  

DC Input  

 (v) 

Tegangan 

AC 

Output 

(v) 

1 20 155 153,47 

2 60 47 46,25 

3 160 47 45,25 

4 40 35 34,35 

5 60 37 36,45 

6 160 36 35,36 

7 40 25 23,6 

8 60 25 24,45 

9 160 25 23 

 

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa alat yang dirancang dapat menghasilkan 

tegangan keluaran AC dengan frekuensi yang dapat 

diatur dari frekuensi 10 kHz sampai dengan frekuensi 

160 kHz.  

 

6. Pengujian Modul MAX 31855 

Pengujian kinerja dari rangkaian pengkondisian 

sinyal thermocouple ini dilakukan pada kondisi suhu 

ruang. 

 
Gambar 12 Suhu Terukur MAX 31855 

 

7. Pengujian Pemanasan Logam 

Tabel 3. merupakan hasil pengujian dengan beban 

aluminum dengan ketebalan 1 mm. 

 

Tabel 4. Kenaikan Suhu pada Frekuensi 71,25  kHz 

No V 
A 

Suhu ( 
o
C  ) Waktu 

( s )  Vs Koil Awal Maks 

1 32 0,875 12,48 28 368,75 118 

2 25 0,778 10,59 30 324,75 140 

3 18 0,624 9,28 31.6 242 145 

4 12 0,438 6,98 31 186,25 184 

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa tegangan berpengaruh 

pada nilai arus yang mengalir pada koil, pada suhu 

maksimal yang dihasilkan oleh pemanas induksi juga 

berubah tergantung arus yang mengalir, dan kecepatan 

pemanasan juga dipengaruhi oleh oleh nilai arus. Dari 

tabel 4 suhu maksimal 368,75 dalam waktu 118 detik. 

 

 
 

Gambar 13 Grafik Kenaikan Suhu pada  32 V 
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Gambar 14 Grafik Kenaikan suhu pada  25 V 

 

 
Gambar 15 Grafik Tegangan Terhadap Suhu 

 

Berdasarkan (Tabel 4) nilai arus yang mengalir 

pada koil berubah mengikuti tegangan sumber, dan 

berikut (Gambar 16) grafik nilai arus yang mengalir 

pada koil terhadap suhu logam. 

 
Gambar 16 Grafik Arus Terhadap Suhu 

 

Pengujian kenaikan suhu juga dilakukan dengan 

mengubah frekuensi inverter, dengan perubahan 

frekuensi sebesar 20kHz. Pengujian dilakukan dari 

frekuensi 10kHz sampai 130 kHz. 

 

Tabel 5 Frekuensi Terhadap Kenaikan Suhu 

No 
f 

(kHz) 

V 
A 

Suhu Waktu 

(s) Coil  Awal   2ax 

1 10 0,834 11,19 27,5 354 200  

2 30 1,23 16,09 28 345 158 

3 50 1,1 20,12 28 349  158 

4 70 0,98 24,50 28 355  163 

5 90 0,818 23,8 29 332  159 

6 110 0,617 18,81 30 230 160 

7 130 0,435 16,08 32 185 189 

 

Tabel 5 menunjukan pada setiap kenaikan 

frekuensi, diperoleh arus dan suhu maksimal 

pemanasan yang berbeda. Arus maksimal tercapai 

pada saat terjadi resonansi. Nilai induktansi dari koil 

sebesar 1,452 uH dan nilai kapasitor sebesar 3,39 uF, 

maka diperoleh nilai frekuensi resonansi sebesar 71,4 

kHz. Dari Tabel 5 nilai arus maksimal tercapai pada 

frekuensi 70 kHz saat mendekati resonansi. 

 
Gambar 17 Grafik Frekuensi Terhadap Suhu 

 

Pengujian perubahan nilai kapasitor terhadap 

kenaikan suhu pada logam. Pengujian dilakukan 

menggunakan frekuensi inverter sebesar 70 kHz 

dengan mengurangi nilai kapasitor dan diperoleh hasil 

seperti pada (Tabel 6). 

Tabel 6 Kapasitor Terhadap Kenaikan Suhu 

No 
C 

(uF) 

V 

 Koil 
A 

Suhu Waktu 

(s) Awal   Max 

1 3,39  0,98 23,8   29 360   159 

2 2,95 0,791 20,19 27 285 144 

3 2,51 0,872 20,72 28 245 125 

4 2,07 0,812 21,84 30 318 135 

5 1,63 0,96 21,84 27 305 135 

6 1,41 0,96 20,41 32 268 140 

Dari tabel 6 pengurangan nilai kapasitor 

mempengaruhi nilai suhu yang tercapai, dengan 

maksimal suhu tertinggi pada nilai C = 3,39 uF. 

 
Gambar 18 Grafik C Terhadap Suhu pada 70kHz 

 

Pengujian perubahan kapasitor terhadap kenaikan 

suhu juga dilakukan pada frekuensi 90 kHz. Pengujian 

dilakukan dengan cara menaikan nilai kapasitor dan di 

peroleh hasil pada tabel 6 
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Tabel 7 Kapasitor Terhadap Kenaikan Suhu 

No 
C 

(uF) 

V 

Koil  
A 

Suhu Waktu 

(s)  Awal  Max 

1 1,41 0,848 25,61 32 310 150 

2 1,63 0,882 26,41 31,5 313 150 

3 2,07 0,851 27,31 28,5 320 150 

4 2,51 0,821 24,91 27,75 308 150 

5 2,95 0,811 21,51 30,25 285 150 

6 3,39 0,809 21,04 30 283 150 

 

Dari Tabel 7 nilai arus maksimal saat koil pemanas 

diberi kapasitor 2,07 uF. Berdasarkan persamaan (1) 

frekuensi 90 kHz terjadi resonansi saat nilai kapasitor  

2,154 uF. Berikut grafik perubahan suhu terhadap nilai 

kapasitor. 

 
Gambar 19 Grafik C Terhadap Suhu pada 90kHz 

 

Dari gambar 17, 18 dan 19 suhu maksimal 

pemanasan logam terjadi pada saat rangkaian 

mengalami resonansi. Rangkaian yang digunakan 

pada penelitian ini, capasitor dirangkai seri dengan 

koil. Pada saat mencapai resonansi nilai impedansi 

pada rangkaian sangat kecil, karena XL + XC = 0 

maka nilai arus yang mengalir pada koil mencapai 

nilai maksimal. Berdasarkan gambar 15, suhu 

sebanding dengan nilai tegangan input.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap 

hardware perancangan sistem kendali suhu induction 

FurnaceI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini diperoleh sebuah AC-AC 

Converter yang digunakan sebagai sumber 

induction furnace dengan frekuensi 10kHz 

sampai 160kHz, dengan pengaturan frekuensi 

menggunakan Arduino dan tegangan keluaran 

inverter sama dengan tegangan input DC. 

2. Perubahan tegangan input mempengaruhi nilai 

arus dan suhu maksimal yang tercapai. Pada 

tegangan sumber 32 volt AC suhu maksimal yang 

dapat dicapai sebesar 364 
o
C. Pada tegangan 18 

volt DC diperoleh suhu maksimal sebesar 186 
o
C. 

Perubahan frekuensi mempengaruhi nilai arus 

suhu pemanasan. Pada frekuensi 70kHz diperoleh 

suhu sebesar 355 
o
C, dan arus sebesar 24,50 A. 

3. Pada penelitian ini koil dihubung seri dengan 

kapasitor, sehingga membentuk rangkaian resonsi 

seri. Suhu yang dapat dicapai oleh pemanas 

sebanding lurus dengan dengan nilai arus. Nilai 

arus maksimal tercapai saat terjadi resonansi. 

Perubahan frekuensi dan capasitor mempengaruhi 

suhu pemanasan yang dicapai, dan difrekuensi 

tertentu mencapai nilai arus maksimal. 

B. Saran 

Pada perancangan sistem kendali suhu induction 

Furnace ini, penulis memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menghasilkan suhu yang lebih tinggi 

menggunakan tegangan innput yang lebih 

besar,dengan frekuensi kerja yang lebih tinggi. 

2. Menggunakan trafo Matching pada keluaran 

inverter untuk menaikan nilai arus yang 

mengalir ke koil.   

3. Menggunakan komponen switching yang 

memiliki rating daya yang lebih besar dari 

pada MOSFET yaitu IGBT 
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Abstract - Osteoporosis is one of the degenerative diseases are 

diseases that arise as a result of the aging process. Reduction of 

bone mass occurs first in the spine (spinal vertebrae). This study 

determines the number of pixels of binary image of an X-ray image 

of a normal spinal bones and osteoporosis. The imagery used is 10 

images osteoporosis and 10 normal image of Orthopaedic Hospital 

Surakarta. Determining the value of the image pixel utilizing image 

processing theory with the help of Matlab program. The results 

showed for normal spinal image has a white pixel value for 6849 

up to 13 957 for the image of vertebral osteoporosis pixel value of 

616 up to 6343. Pixel value is generated by using a value of 0.65 

threshol so under threshol calculated value of 0 if the above values 

are calculated threshol 1. Thus spinal analysis using comparative 

pixel values of white and black can be used as a new method of 

detection of osteoporosis is considered a representation of value 

density or density. 

 

Keywords: Osteoporosis, pixel binary image, the image of x-ray 

I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

pendidikan dan kesehatan, menjadi alasan bertambah lamanya 

waktu hidup (long life time) seseorang, dari rata–rata usia 60-

an menjadi 70-an. Disisi lain, waktu hidup yang lebih lama 

mengakibatkan semakin banyaknya penyakit yang disebabkan 

karena, pross penuan (ageing process) diantaranya 

osteoporosis (Isbagio, 2006). Sementara itu, pendeteksian dini 

secara klinis adanya osteoporosis sulit dilakukan. Di negara 

maju, pendeteksian ini banyak dilakukan dengan 

menggunakan alat bernama Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DEXA) scan.  

Kebanyakan rumah sakit umum di Indonesia, 

pendeteksian osteoporosis mengunakan DEXA sangat sulit 

untuk dilaksanakan, karena harga alat dan operasional yang 

mahal. Oleh karena itu biasanya dilakukan pendeteksian 

dengan pembacaan X-Ray (Radiologi) secara langsung 

(manual) yang relatif murah dan terjangkau oleh pasien. Tapi 

cara ini juga memiliki kerugian, yaitu subyektivitas penilaian 

oleh tenaga medis/dokter sangat tinggi karena tenaga 

medis/dokter hanya menggunakan mata telanjang dalam 

membaca citra hasil X-Ray (Radiologi). Untuk itu diperlukan 

dukungan penelitian untuk dapat mengoptimalkan perangkat 

yang sudah ada, sehingga kegunaan dan akurasi keputusan 

diagnosanya tinggi. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Osteoporosis 

Menurut World Health Organization (WHO, 2003), 

osteoporosis didefinisikan sebagai penyakit skeletal sistemik 

yang memiliki karakteristik massa tulang rendah, dan 

perubahan mikro arsitektur dari jaringan tulang akibat 

meningkatnya fragilitas tulang, sehingga meningkatkan 

kerentanan terhadap patah tulang. Osteoporosis juga lebih 

dikenal dengan keropos tulang (Isbagio, 2006, Litbang 

Depkes, 2006). 

Osteoporosis berasal dari kata osteo yang artinya tulang, 

sedangkan porous berarti batang. Osteoporosis adalah 

penyakit yang ditandai berkurangnya massa tulang, sehingga 

menyebabkan kondisi tulang menjadi rapuh, keropos dan 

mudah patah (James Johnson, 2005). Tulang merupakan 

jaringan hidup, selalu berubah-ubah sesuai dengan beban dan 

tekanan yang diterima, selalu ada penggantian-penggantian 

dari sel yang rusak di seluruh bagian tulang. Akan tetapi, pada 

usia lanjut lebih banyak terjadi kerusakan daripada 

perbaikannya, sehingga mengakibatkan berkurangnya jaringan 

tulang secara bertahap. 

Osteoporosis mengakibatkan patah tulang yang paling 

sering adalah pada tulang punggung (Vertebra Spinalis). 

Apabila seseorang telah mengalami osteoporosis akut pada 

Vertebra Spinalis maka akan mengakibatkan pinggang 

menjadi bungkuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagian Tulang Vertebra Spinalis 
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Osteoporosis dapat mengakibatkan patah tulang, bagian 

paling sering adalah pada punggung (vertebra spinalis, 

torakalis, lumbalis), paha (leher femur, trochanterica), dan 

lengan bawah (distal radius). Penderita osteoporosis akut 

memiliki kemungkinan lebih besar mengalami patah tulang, 

meskipun dari tekanan yang kecil, sehingga perlu perhatian 

sejak dini supaya tidak menjadi masalah kesehatan yang serius. 

Osteoporosis umumnya terjadi ketika seseorang berumur 

lebih dari 45 tahun dan khususnya pada perempuan (80%) 

dibandingkan dengan laki-laki (20%). Secara umum dipercaya 

bahwa foto sinar-X dapat mendeteksi osteoporosis apabila 

defisit mineral tulangnya mencapai >30% (Thandra, 2009). 

 

 
Gambar 2. Tulang normal dan tulang osteoporosis (Thandra, 

2009). 

 

2.2 Pengolahan Citra 

Agar citra yang mengalami gangguan mudah 

diinterpretasi (baik oleh manusia maupun mesin), maka citra 

tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang 

kualitasnya lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini 

adalah pengolahan citra (image processing). 

Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra 

agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal 

ini komputer). Teknik-teknik pengolahan citra 

mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukannya 

adalah citra dan keluarannya juga citra, namun citra 

keluarannya mempunyai kualitas lebih baik daripada citra 

masukan [10]. 

 

2.3 Citra Biner 

Citra biner merupakan citra dengan setiap piksel hanya 

dinyatakan dengan sebuah nilai dari dua kemungkinan yaitu 0 

dan 1. Nilai 0 menyatakan warna hitam dan nilai 1 

menyatakan warna putih. Oleh karena hanya ada dua 

kemungkinan warna, maka hanya diperlukan satu bit per pixel. 

Citra jenis ini banyak dipakai dalam pemrosesan citra, 

misalnya untuk kepentingan memperoleh tepi bentuk suatu 

objek. Gambar 3 menunjukkan perbedaan antara citra berskala 

keabuan dengan citra biner [8]. 

 

  

(a) Citra daun berskala keabuan (b) Citra biner 

 

 
Gambar 3 Perbedaan citra berskala keabuan dengan citra biner 

III. METODE PENELITIAN 

Data citra yang digunakan adalah 5 citra osteoporosis 

dan 5 citra normal dari Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. 

Disamping itu kita gunakan pula data sekunder dari internet 

dengan alamat http://www.ahlibedahorthopedic.com. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini 

seperti dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Diagram alir penelitian 

 

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang 

lingkup atau objek, bahan dan alat penelitian, tempat, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variable penelitian, 

dan teknik analisis. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil pre-procesing 

Citra masukan berupa citra X-Ray yang diambil dari 

Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dengan resolusi 624 x 762 

pixels dan format citra JPEG. Sampel yang digunakan adalah 

5citra vertebra spinal normal dan 5 citra vertebra spinal 

osteoporosis. Sampel yang digunakan terlihat seperti pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5 (a). Citra Vertebra normal dan (b) osteoporosis 

http://www.ahlibedahorthopedic.com/
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Terdapat 30 citra latih dan 58 citra uji sehingga total 

sebanyak 88 citra X-Ray tulang vertebra untuk pelatihan dan 

pengujian secara non-realtime. Semua citra latih memiliki 

format JPEG dengan resolusi 624 x 762 pixel yang kemudian 

dilakukan cropping manual oleh user pada bagian Region of 

Interest (ROI) dengan ukuran 134 x 415 pixels.  

 

                               
 

Gambar 6 Hasil Pre-processing citra vertebra 

 

3.2 Hasil ekstraksi ciri 

Ekstraksi ciri yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode thresholding berkisar antara 129 (batas 

bawah) sampai 156 (batas atas).  

 

             

1.Gambar Asli 2.Grayscale

4.Gambar Biner

            

1.Gambar Asli 2.Grayscale

4.Gambar Biner

 
 

Gambar 7 Hasil Ekstraksi ciri citra vertebra 

 

Hasil thresholding pada citra normal dan osteoporosis terlihat 

seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Nilai pixel putih tulang vertebra normal 

 

Citra Input Hasil 

Ekstraksi 

Nilai Pixel 
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10.488 

 

Tabel 2 Nilai pixel tulang vertebra osteoporosis 

Citra Input Hasil 

Ekstraksi 

Nilai Pixel 

  

 

 

3.995 

 

 

 

  

 

 

6.343 

  

 

 

1.483 

  

 

 

616 

  

 

 

1.685 
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3.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Input citra yang digunakan merupakan seluruhnya 

memiliki format JPEG dengan resolusi dibikin yang sama 

terhadap semua sampel yaitu 134 x 415 pixel yang merupakan 

hasil cropping manual oleh user pada bagian Region of 

Interest (ROI) dari citra yang semula berukuran 624 x 762 

pixel. 

Selanjutnya citra tersebut dilakukan proses ekstrasi yang 

menghasilkan nilai pixel putih dari masing-masing sampel 

citra adalah 6.849 sampai dengan 13.957 untuk citra tulang 

vertebra normal dan 616 sampai dengan 6.343 untuk citra 

tulang vertebra osteoporosis. Nilai pixel tersebut diperoleh 

dengan menggunakan nilai ambang 0,65 dari ambang 

maksimal 1, sehingga pixel yang berada dibawah 0,65 

dihitung 0 dan pixel diatas 0,65 dihitung 1. Dari hasil yang 

didapat terlihat citra tulang osteoporosis memiliki pixel putih 

yang lebih kecil dibandingkan dengan pixel citra tulang 

normal, sehingga hasil hitung pixel tersebut dianggap 

merupakan nilai densitas (kerapatan) dari citra tulang yang 

diuji. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian yang dilakukan dapat dihitung nilai pixel 

putih dari masing-masing sampel citra adalah 6.849 sampai 

dengan 13.957 untuk citra tulang vertebra normal dan 616 

sampai dengan 6.343 untuk citra tulang vertebra osteoporosis.  

Dengan dapat dihitungnya dua kelompok pixel putih 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis 

tulang vertebra menggunakan pengolahan citra dapat 

digunakan untuk identifikasi osteoporosis tulang vertebra 

spinal. 
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Abstract – Information and communication technology 

has changed human life style. Most of human activities were 

supported by the technology including the governance of 

district government. This is done in order to make 

government services efficiently and its achievements can be 

known by the society. Governments that use ICT in their 

community services can give better value to the society both 

locally and globally. Furthermore, their community increase 

trust to the governance. Banten Province has developed 

much information system to give better services. However, 

the systems are partially run by each department. There is 

no integrated information system that can supply valid 

information to Governor as the decision maker. This 

research analyzes the need of information system to control 

the development achievement in Banten Province. The result 

shows that the government leader has high support on the 

use of ICT on government services. The existing network 

infrastructure in internal Banten Province is ready on 

supporting the development of the integrated information 

system.        

 

Keywords: information system, Banten Province, 

development, government 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi atau ICT (Information and 

Communication Technology) membawa dampak 

positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Namun 

secara nyata teknologi ini telah mampu 

menghubungkan jutaan manusia dari berbagai belahan 

dunia. Ia juga telah mampu mengubah pola hidup 

manusia secara pribadi maupun institusi.  

Menyadari peran pentingnya teknologi ini dalam 

penyampaian informasi kepada publik, maka 

pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2014 

[1] telah mewajibkan kepada Pemerintah Daerah 

untuk menyediakan informasi pembangunan dan 

keuangan daerah. Informasi tersebut dikelola dalam 

sebuah sistem informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini 

dimaksudkan agar publik dapat melihat perkembangan 

pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah 

dan pengelolaan keuangan daerah terhindar dari 

praktik korupsi.   

Untuk itu sebuah Pemerintah Daerah perlu 

membangun sebuah sistem informasi sebagaimana 

amanat UU tersebut. Sistem informasi ini kemudian 

dinamakan Sistem Informasi Pengendalian 

Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD merupakan 

suatu sistem aplikasi yang berbasis web untuk 

konsumsi pimpinan Daerah dan publik yang 

memberikan informasi tentang pencapaian 

pembangunan yang meliputi penyerapan anggaran dari 

masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah), pelaporan keuangan dan hasil-hal 

pembangunan yang dicapai. Pengelolaan SIPPD oleh 

sebuah Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai 

berikut: 

1) Good Governance (tata kelola kepemerintahan), 

yaitu kepengelolaan dan kepengurusan 

pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) untuk menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang solid, 

bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan 

menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di 

antara domain negara, swasta dan masyarakat; 

2)  Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku 

yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, 

terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, 

yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang 

konsisten; 

3) Quality and accountability (mutu dan 

akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, 

merupakan karakteristik pribadi yang mampu 

memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau 

pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab 

untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan 

yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, 

pemerintahan dan implementasinya, dalam 

pandangan hukum dan tata kelola yang transparan; 

4) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu 

upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan 

kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat, 

melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan 

sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana 

dan prasarananya, serta memberikan kesempatan 

berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk 

menanggulangi pengangguran dengan 

menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala 

kecil, menengah, dan besar. 

5) Penggunaan  data dan informasi yang terintegrasi 

(satu data dan informasi Banten) yang akurat, 

terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dokumen tersebut terdiri dari data dan inforrnasi 

spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan). 
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Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyadari 

sepenuhnya amanat UU No. 23 serta berkeinginan 

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 

memenuhi lima prinsip di atas. Untuk itu dalam 

pernyataan misi kelima Pemerintah Provinsi Banten 

2012 – 2017 disebutkan bahwa “Peningkatan Mutu 

dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa 

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Bersih” [2]. Misi ini ditujukan untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan 

pengendalian pembangunan dan mengembangban 

sistem pengawasan. Pengendalian tersebut akan 

dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah.  

Sebagai implementasi misi kelima tersebut, 

Pemerintah Daerah Provinsi Banten berencana 

membangun sebuah Sistem Informasi Pengendalian 

Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD diyakini dapat 

membantu proses pencapaian misi kelima Provinsi 

Banten. Dengan SIPPD laporan masing-masing SKPD 

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 

dapat terkendali dan termonitor termasuk di dalamnya 

laporan keuangan SKPD. Pengendalian pencapaian 

pembangunan yang dilaporkan oleh SKPD terkait 

dapat digunakan oleh pimpinan dalam proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Agar proses 

pembangunan sistem informasi ini sesuai dengan 

amanat UU No. 23 dan memenuhi prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka 

diperlukan adanya kajian terhadap keadaan existing 

Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta daerah lain 

yang sudah menerapkannya. Kajian ini diharapkan 

dapat menghasilkan rekomendasi positif dalam 

membangun SIPPD yang sesuai untuk Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten.. 

II. KAJIAN LITERATUR 

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan [3] mendefinisikan bahwa 

pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen 

yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu 

program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. Sementara rencana adalah 

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 

merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada 

masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD. Dalam 

hal Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan 

pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta jenis belanja. 

Kepala SKPD yang merupakan unit yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, 

maka Kepala SKPD melakukan pemantauan 

pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan 

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya. Kegiatan pemantauan tersebut 

dilakukan terhadap perkembangan realisasi 

penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran 

dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan 

dilaporkan dalam bentuk laporan triwulanan yang 

kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalu 

Kepala Bappeda. Kepala Bappeda menerima laporan 

dari semua SKPD dan mengemasnya menjadi laporan 

triwulanan yang disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri. Laporan triwulanan ini kemudian dianalisis 

untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta 

mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan 

tindak lanjut. Alur pelaporan laporan triwulanan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

seperti Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1 Alur Laporan Triwulanan Pemda 

 

Jika melihat alur pelaporan pada Gambar 1, maka 

terlihat keperluan waktu dalam proses tersebut. 

Dengan asumsi semua laporan diterima pada hari 

terakhir, maka laporan dari SKPD Kab./Kota akan 

sampai di tangan Kepala Bappeda Provinsi setelah 15 

hari kerja. Laporan SKPD Provinsi akan sampai ke 

tangan Kepala Bappeda Provinsi dalam waktu 5 hari 

kerja. Dalam hal kejadian yang memerlukan respon 

cepat, maka waktu 5 – 15 hari tersebut adalah waktu 

yang cukup lama.  

Dalam Pasal 17 PP No. 39 disebutkan bahwa 

Kementerian menyediakan informasi Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana yang diperlukan oleh pelaku 

pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan 

rencana pembangunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam penjelasan PP tersebut 

juga disebutkan bahwa pelaporan pelaksanaan 

pembangunan harus dilakukan kepada masyarakat 

baik secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif 

dimaksudkan agar setiap unit organisasi 

menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas 

melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan 

secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu 

mengembangkan media penyebarluasan informasi 

melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat luas. 
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A.  Sistem Informasi 

Secara umum, Sistem Informasi adalah suatu 

sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen 

pengambilan keputusan/kebijakan dan menjalankan 

operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi 

informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa suatu 

sistem informasi sangat diperlukan oleh pengambil 

keputusan (decision maker) [4]. Dengan tersedianya 

sistem informasi, maka kebijakan yang diambil akan 

lebih akurat. Keakuratan sebuah keputusan dapat 

dipengaruhi oleh ketersediaan data pendukung. Jika 

data pendukung tidak ada, maka referensi keputusan 

akan menjadi lemah. Sebaliknya dengan sistem 

informasi, data dapat tersedia dengan cepat, akurat dan 

tepat. Melalui layar monitor, pengambil keputusan 

dapat mempelajari data-data terkait dan kemudian 

memutuskannya dengan tepat dan cepat. Sistem 

pengambilan keputusan dengan dukungan sistem 

informasi biasanya dikenal dengan DSS (decision 

support system) atau sistem pendukung keputusan. 

Sistem ini dapat menyimpan, mengambil, mengubah, 

mengolah dan mengkomunikasikan 

informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya. 

Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, 

sebuah sistem informasi berfungsi untuk 

meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan 

efisien kepada pengguna. Selain itu sistem ini juga 

berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pendukung sistem pengambilan keputusan serta 

mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 

Berdasarkan fungsinya, maka sebuah sistem informasi 

paling tidak harus terdiri atas beberapa komponen 

sebagaimana pada Gambar 2. Komponen tersebut 

meliputi input, output, teknologi dan basis data. 

 

 
 

Gambar 2 Komponen Sistem Informasi 

 

B.  SIPPD 

Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan 

Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi perangkat lunak 

yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

proses pembuatan laporan pembangunan (dokumen 

monitoring) yang biasa dilaksanakan oleh Bappeda [5]. 

Laporan tersebut menjadi data dan infromasi bagi 

pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. 

Selain itu dokumen laporan yang terkumpul dapat 

menjadi referensi dalam penyusunan rencana 

pembangunan Daerah pada tahun-tahun berikutnya. 

Penyediaan data dan informasi pembangunan dalam 

SIPPD dapat memberikan informasi bagi pimpinan, 

namun juga bagi masyarakat, dan pemerintah daerah 

lain. Gambar 3 menunjukkan alur pemanfaatan 

informasi yang dapat disampaikan melalui SIPPD. 

 

 

Gambar 3 Aliran Data dan Informasi 

 

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang harus 

dikelola dengan baik menuju good governance, 

Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana 

pembangunan. Penyusuan rencana pembagunan 

daerah dan pengendaliannya diatur dalam 

Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

[6]. Penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  

menggunakan  data  dan  informasi perencanaan 

pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data 

dan informasi yang diperlukan adalah: 

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;  

c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan 

pegawai negeri sipil daerah;  

d. keuangan daerah;  

e. potensi sumber daya daerah;   

f. produk hukum daerah;  

g. kependudukan;   

h. informasi dasar kewilayahan; dan  

i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Data dan informasi tersebut, selanjutnya 

dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek 

geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek  

pelayanan  umum,  dan  aspek  daya  saing  daerah  

untuk  memudahkan pengolahan  serta  analisis  secara  

sistematis,dalam  rangka  penyusunan  rencana 

pembangunan daerah. Rencana kerja pembangunan 

daerah (RKPD) merupakan akumulasi dari Rencana 

Strategis Kecamatan dan Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah (Renstra 

SKPD). RKPD terbagi dalam dua tahap yaitu Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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dan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD).    

III. METODE PENELITIAN 

A. MetodeMetode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan Kajian Penyusunan Sistem 

Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah, 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1.   Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data 

yang tidak ditujukan langsung kepada subjek 

penelitian. Studi dokumen adalah jenis 

pengumpulan data yang meneliti berbagai macam 

dokumen yang berguna untuk bahan analisis. 

Dokumen yang digunakan dibedakan menjadi tiga, 

yaitu dokumen primer, dokumen sekunder, dan 

dokumen pendukung. 

2.   Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya 

jawab langsung antara pengumpul data maupun 

peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. 

a. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah 

mengetahui dengan pasti apa informasi yang 

ingin digali dari responden sehingga daftar 

pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. 

b. Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara bebas, yaitu peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan yang akan diajukan secara 

spesifik, dan hanya memuat poin-poin 

penting masalah yang ingin digali dari 

responden. 

 

B. Metode Analisa Data 

Dalam studi ini akan menggunakan beberapa 

metode analisis data, di antaranya analisis deskriptif, 

yaitu suatu teknik analisa yang digunakan untuk 

mendiskripsikan data-data dan informasi yang 

dikumpulkan dengan topik kajian. Studi kualititatif 

diskriptif dapat dilakukan beberapa tahap kegiatan 

yakni : 

1. Metode Identifikasi. Kegiatan ini dilakukan 

setelah semua informasi dan data terkumpul yang 

didasarkan atas beberapa fokus studi. Identifikasi 

ini dilakukan berdasarkan poin-poin penting, hal-

hal yang menarik, kesamaan informasi dan 

pandangan narasumber. 

2. Metode Kategorisasi, yaitu pengelompokkan data 

berdasarkan hasil identifikasi yang disandingkan 

dalam sebuah matriks yang didasarkan fokus studi 

serta sumber informasi. Kategorisasi juga 

dilakukan sebagai dasar penyusunan kerangka 

kerja logis. 

Metode Interpretasi/penafsiran, yang dilakukan 

setelah pengaitan hubungan antardata. Interpretasi 

juga dilakukan dengan disertai teori-teori yang relevan. 

Sesuai kaidah penelitian kualitatif, melalui metode 

analisis yang dipilih, tenaga ahli dapat membuat 

interpretasi dan dapat mempunyai kekuatan 

argumentasi didasarkan data yang diperoleh dari 

lapangan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. SDM IT Pemerintah Daerah Provinsi Banten 

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 

yang bertugas mengelola Jaringan dan atau sistem 

informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informasi yang dikenal dengan Dishubkominfo. Selain 

mengelola sistem komunikasi dan informasi, SKPD 

ini juga mengelola perhubungan. Dengan kata lain, 

pengelolaan IT di Provinsi Banten merupakan sub 

bagian dari Dishubkominfo. Menurut data dari 

Dishubkominfo, SDM bidang komunikasi dan 

informasi seperti pada Tabel 1. 

 
TABEL 1 DATA SDM IT DI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

No. Bidang Kerja Jumlah Staf 

1 Server Administrator 1 Orang 

2 Network Administrator 1 Orang 

3 Technical Support 4 Orang 

4 Programmer 2 Orang 

5 Web Design 1 Orang 

6 Pengelola Media Sosial 2 Orang 

 

Jika memperhatikan Tabel 1 tentang jumlah SDM 

TIK yang ada di Dishubkominfo, jumlah tersebut 

terlalu sedikit untuk ukuran Provinsi Banten secara 

keseluruhan. Namun, jumlah tersebut tidak menjadi 

hambatan jika pembangunan SIPPD dapat dikerjakan 

oleh pihak luar. Operator di Dishubkominfo 

diperankan sebagai pengelola utama di level Provinsi 

setelah SIPPD terbangun. Sementara pengisian data 

dapat dilakukan oleh personil di masing-masing 

SKPD terkait.  

Dalam hal pengumpulan dan pendokumentasian 

data dan informasi, Provinsi Banten telah memiliki 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 

Provinsi Banten berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 

[7] yang bertugas: 

a. mengkoordinasikan  dan  mengkonsolidasikan  

pengumpulan  bahan informasi  dan  

dokumentasi  dari  SKPD  di  lingkungan  

pemerintah provinsi banten; 

b. menyimpan,   mendokumentasikan,   

menyediakan   dan   member pelayanan 

informasi kepada publik; 

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

d. melakukan pemutakhiran informasi dan 

dokumentasi; 

e. menyediakan   informasi   dan   dokumentasi   

untuk   diakses   oleh masyarakat; 

f. melakukan   inventarisasi   informasi   yang   

dikecualikan   untuk melakukan uji konsekuensi 

oleh Tim Pertimbangan; 

g. membuat laporan pelayanan informasi, yang 

mencakup: 
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1. jumlah permohonan informasi publik 

yang diterima; 

2. waktu  yang  diperlukan  dalam  

memenuhi  setiap  permohonan informasi 

publik; 

Dengan pertimbangan bahwa implementasi SIPPD 

bukan saja persoalan TIK, namun lebih pada persoalan 

dokumentasi, maka peran PPID atau petugas 

pendokumentasian laporan di setiap SKPD menjadi 

bagian yang penting. Jika selama ini PPID Provinsi 

Banten telah melakukan tugasnya dengan baik, maka 

diyakini implementasi SIPPD di Provinsi Banten akan 

berjalan dengan baik walaupun SDM TIK masih 

sedikit.  

 

B. Infrastruktur IT Provinsi Banten 

Menurut Master Plan Infrastruktur Informasi 

Provinsi Banten yang tertera dalam Peraturan 

Gubernur Banten No 34 Tahun 2008 tentang Rencana 

Induk Pengembangan Sistem Informasi dan 

Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten 

8] [9] dan presentasi Kepala Seksi Sarana 

Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi 

Dishubkominfo Provinsi Banten [10], kondisi 

infrastruktur informasi di Provinsi Banten adalah 

sebagai berikut: 

1. Sudah tersedia Data Center sebagai Pusat 

Manajemen Data Pemerintah (Government Data 

Management Center) dengan kapasitas yang masih 

terbatas. Terdapat Dua Data Center yaitu pertama 

berfungsi sebagai  Data Center Utama di Gedung 

Cyber Jakarta dan kedua Data Recovery Center 

(DRC) di TechnoPark Batam. Sedangkan Local 

Data Center (LDC) terdapat di Dishubkominfo.  

2. Sudah tersedia Jaringan informasi global (Internet) 

dalam portal informasi Banten akan tetapi belum 

menyediakan fitur pertukaran data 

(interoperabilitas). Jaringan Wide Area Network 

(WAN) di KP3B untuk memfasilitasi SIMDA 

KEUANGAN Online dengan menggunakan Radio 

Wireless Frekuensi 5,8 GHz antargedung di 

lingkungan KP3B (22 Gedung) dan di luar KP3B 

(Bandiklat, BPBD, BPAD, RSUD Banten, 

DBMTR). Jaringan Virtual Private Network (VPN) 

BANTEN untuk mengamankan interkoneksi 

jaringan WAN KP3B dan Jaringan SKPD / UPT di 

luar KP3B yang terhubung dengan SIMDA 

KEUANGAN menggunakan Internet. User VPN 

saat ini 500 user. Telah dipersiapkan hingga 1000 

user.  

3. Sudah tersedia intranet akan tetapi belum didukung 

oleh framework aplikasi intranet untuk 

mengintegrasikan semua aplikasi back office dan 

intragovernment. Untuk mendukung sistem telah 

tersedia beberapa server yaitu Web Server, Mail 

Server, Application Server, Backup Server, dan 

CCTV Server. 

4. Sudah tersedia jalur fisik pertukaran data dan 

informasi baik internet maupun intranet. Bandwith 

yang tersedia adalah 150 Mbps Lokal dan 150 

Mbps Internasional, untuk mendukung SKPD-

SKPD di lingkungan Provinsi Banten. Bandwidth 

sebesar 50 Mbps Lokal dan Internasional di 

peruntukkan di Gedung Dishubkominfo, 

sedangkan 100 Mbps Lokal dan Internasional 

diperuntukkan bagi SKPD di lingkungan KP3B. 

5. Belum ada standarisasi meta data untuk data 

sharing dan pengamannya untuk situs-situs yang 

dibangun oleh SKPD. Network Operating Control 

(NOC) tersedia di Dishubkominfo. 

 

C. Sistem Informasi di Provinsi Banten 

Pada rencana TIK tahun 2008, telah terakomodir 

kebutuhan sistem informasi di sebagaian besar SKPD 

yang ada di Provinsi Banten. Namun, perlu dilakukan 

assessment terhadap rencana tersebut, apakah sudah 

terbangun semua sistem informasi yang direncanakan 

tersebut dan bagaimana status ketersediaan 

informasinya. SIPPD belum tercantum dalam rencana 

induk tersebut sehingga kesiapan pembangunan 

SIPPD Provinsi Banten dari sisi RIP SITEL memang 

belum dipersiapkan. Namun, jika mengacu pada data 

yang harus tersedia dalam SIPPD sebagaimana diatur 

pada Permendagri No 8 Tahun 2014, yaitu umum, 

sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, 

ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum, dan 

keamanan; dan insidensial, sebagian besar data sudah 

termasuk dalam sistem informasi yang direncanakan. 

Dengan kata lain, apabila sistem informasi yang 

direncanakan tersebut sudah terbangun dan tersedia 

informasi yang diinginkan, maka pembangunan 

SIPPD menjadi sangat terbantu. Hal ini karena 

informasi yang diperlukan dalam SIPPD sebagian 

besar telah terpublikasi dalam sistem informasi 

tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah klasifikasi 

data dan integrasi semua sistem informasi yang terkait 

dengan SIPPD yang akan dibangun. 

Setelah dilakukan kajian terhadap laman-laman di 

Pemprov Banten dapat diberikan pendapat sebagai 

berikut: 

1. Semua laman web SKPD telah terintegrasi dengan 

domain utama yaitu http://bantenprov.go.id. 

2. Informasi yang ditampilkan perlu diupdate secara 

berkala. 

3. Pengguna memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk membuka laman-laman tersebut. 

 

D. Korelasi SIPPD dengan Prestasi Daerah 

Organisasi yang baik pada umumnya menerapkan 

manajemen organisasi yang disebut POAC (Planning, 

Organizing, Actuating dan Controlling). Dalam rangka 

implementasi manajemen POAC, setiap pemerintah 

daerah telah menetapkan rencana pembangunan 

daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah). Rencana tersebut 

kemudian dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan 

Pemda terkait. Pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah oleh SKPD perlu dikendalikan, maka 

muncullah istilah pengendalian pembangunan.  
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Pengendalian pembangunan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, namun pemerintah telah 

mengeluarkan PP No 39 Tahun 2006 tentang Tatacara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. Secara umum alur pengendalian 

rencana pembangunan sebuah provinsi diatur dalam 

Pasal 7 dan pasal 8. Kepala SKPD menyusun laporan 

triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dekonsentrasi. Laporan ini disampaikan pada 

Gubernur melalui Kepala Bappeda lima hari setelah 

triwulan yang bersangkutan berakhir. Kemudian 

Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan 

triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan 

triwulanan SKPD Provinsi dan laporan dari Kab/Kota 

untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan.    

Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas 

perencanaan,    pengendalian    dan    evaluasi 

pembangunan  daerah  perlu  didukung  oleh 

ketersediaan data dan        informasi pembangunan 

daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta dalam rangka 

mengoptimalkan pemanfaatan        data dan informasi 

pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu   

mengumpulkan   dan   mengisi   data pembangunan      

daerah      dalam      Sistem  

Informasi Pembangunan Daerah. Dengan kata lain 

pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri 

menginginkan proses pengendalian pembangunan 

daerah dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem 

informasi.  

Penggunaan sistem informasi diyakini dapat 

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 

daerah. Kualitas perencanaan pembangunan dapat 

meningkat jika didukung oleh ketersediaan informasi 

yang akurat, mutakhir dan dapat 

dipertanggunggjawabkan. Penyediaan data ini menjadi 

lebih cepat dan akurat jika menggunakan teknologi 

informasi. Dengan sistem informasi, tidak perlu lagi 

seorang pengambil keputusan disibukkan dengan 

pencarian informasi, namun dia dapat memperoleh 

informasi real time menggunakan komputer di 

ruangannya atau di manapun dia berada. Namun 

keyakinan ini perlu dibuktikan dengan kajian. Sub bab 

ini mengkaji korelasi antara penggunaan sistem 

informasi perencanaan pembangunan dengan prestasi 

daerah yang ditunjukkan dengan pencapaian opini 

laporan keuangan dan BPK RI.  

Dari hasil kajian terhadap daerah-daerah yang 

sudah mengimplementasikan SIPPD, diperoleh data 

seperti pada Tabel 2. Lima daerah yang sudah 

mengmplementasikan SIPPD yaitu Kab. Musi 

Banyuasin, Kota Surakarta, Kab. Katingan, Kab. 

Jember dan Kab. Purworejo pada tahun 2016 

menerima penilaian laporan keuangan dengan opini 

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. WTP 

merupakan peringkat opini tertinggi yang dikeluarkan 

oleh BPK-RI. 

 

 

 

 
TABEL 2 OPINI KEUANGAN DAERAH YANG 

MENGIMPLEMENTASIKAN SIPPD 

No Daerah Nama SIPPD 
Opini 

Keuangan 

1 
Kab. Musi 

Banyuasin 

http://sipp.mubak

ab.go.id 

WTP 

2 
Kota 

Surakarta 

http://admpemban

gunan.surakarta.g

o.id/ 

aplikasipengendal

ian/simdalbangda

_v2/sec_users/ 

WTP 

3 
Kabupaten 

Katingan 

http://sip-

katingan.simda.ne

t/ 

WTP 

4 
Kab. 

Jember 

http://sippd-

bappekabjember.

web.id/simep/ 

WTP 

5 
Kab. 

Purworejo 

http://sippd.purwo

rejokab.go.id/sim

dalbangda/ 

WTP 

Keterangan: 

WTP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa terkait dengan 

pembangunan SIPPD di Provinsi Banten dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pimpinan Pemerintah Provinsi Banten 

mempunyai keinginan (good will) untuk 

menjadikan tata kelola dan layanan publik di 

Provinsi Banten dapat dilakukan menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi. 

2. Sebagian besar PNS di lingkungan Provinsi 

Banten berpendidikan S1 dan S2 yang 

menunjukkan kesiapannya untuk menerima istem 

layanan berbasis TIK. 

3. Infrastruktur Jaringan dan komunikasi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang 

dikelola oleh Dishubkominfo telah menunjukkan 

kesiapannya dalam pembangunan SIPPD. 

4. Sebagian besar SKPD telah memiliki aplikasi 

sistem informasi dalam melakukan pelayanan 

pada masyarakat, namun perlu ada assessment 

terhadap kondisi terkini dan kesiapannya untuk 

diintegrasikan dalam SIPPD. 

5. SIPPD dapat membantu Provinsi Banten untuk 

memperoleh WTP. 
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Abstract – Magnetically coupled coils have been widely 

used for a variety of applications requiring contactless or 

wireless power transfer (WPT). In this paper, the wireless 

power transfer (WPT) using Magnetic Resonator 

Coupling.In this study successfully designed WPT with a 

voltage to 5 volts. To be able to transmit power is wirless 

resonator coupling methods used. If the Tx and Rx is 

positioned to face each other, a maximum voltage of 4.7 

volts at a distance of 1 cm. Meanwhile, if the Tx and Rx 

positioned side by side, the resulting voltage of 3.5V. 

 

Keywords: WPT, Tx, Rx 

I. PENDAHULUAN 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama 

manusia. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia 

terhadap berbagai jenis perangkat listrik, mulai dari 

smart-phone sampai dengan perangkat rumah tangga, 

mengakibatkan kebutuhan kabel listrik (wire) untuk 

penghubung catu daya meningkat. Menurut (Meyer : 

2010), kabel listrik (wire) adalah sebuah media yang 

digunakan menyalurkan daya listrik ke berbagai 

tempat. Kabel listrik terdiri dari pembungkus kabel 

(isolator) berbahan karet dan penghantar listrik 

(konduktor) yang terbuat dari bahan tembaga.  

Meningkatnya penggunaan kabel listrik (wire) 

dapat meningkatkan biaya pengeluaran. Selain itu, 

yang paling berbahaya, penggunaan kabel listrik 

(wire) sebagai penghubung catu daya secara 

berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya hubungan 

arus-pendek (short-circuit) yang dapat menyebabkan 

kebakaran. Ketergantungan manusia terhadap 

penggunaan kabel listrik sebagai penghubung 

perangkat listrik terhadap catu daya, mendorong 

penelitian ini untuk mencari solusi agar dapat 

mentransmisikan power secara nirkabel (wireless), 

sehingga dapat lebih efisien dan efektif. 

Di dunia penelitian, sebuah perangkat yang 

mampu memiliki kemampuan mentransmisikan daya 

listrik nirkabel dinamakan wireless power transfer 

(WPT). Secara istilah WPT didefinisikan sebagai 

suatu sistem pengiriman daya listrik, dimana daya 

listrik tersebut ditransmisikan dari suatu sumber listrik 

menuju ke beban listrik tanpa melalui suatu konduktor 

(biasanya berupa kabel) melainkan secara nirkabel 

(wireless). Fokus utama penelitian yaitu meniadakan 

keberadaan kabel sebagai konduktor, sehingga sistem 

yang baru ini dapat lebih praktis dan efisien dimana 

keberadaan kabel yang terkadang menyulitkan dalam 

instalasi dan memiliki harga yang cukup mahal dapat 

diminimalisasi bahkan dihilangkan. 

Keunggulan yang akan diperoleh dari penggunaan 

WPT diantaranya menjadikan sebuah perangkat listrik 

lebih sederhana, mudah dipergunakan (tidak 

memerlukan pertukaran baterai), ramah lingkungan, 

sangat aman, dan lebih murah. Metode transmissi 

power secara nirkabel (wireless), terdiri dari 2 jenis 

yaitu menggunakan gelombang radio dan 

menggunakan prinsip coupling magnetik : 

a. Gelombang radio (Mirowave) 

Seperti dikemukakan (Meyer : 2010), gelombang 

radio dikenal efektif dalam mentransmisikan informasi 

(berupa suara/data) tetapi akan sangat buruk jika 

digunakan untuk mentransmisikan daya listrik secara 

nirkabel (wireless). Hal ini karena radiasi yang 

dihasilkan oleh gelombang radio menyebar ke segala 

arah sehingga akan banyak daya yang terbuang 

percuma ke udara daripada daya yang sampai ke 

penerima. 

b. Prinsip coupling magnetik  

Menurut (Meyer : 2010), prinsip coupling 

magnetik dilakukan dengan merubah daya listrik 

menjadi gelombang magnet. Melalui gelombang 

magnet inilah power dari catu daya ke perangkat 

penerima dikirimkan secara nirkabel (wireless). 

Setelah sampai pada sisi penerima, gelombang magnet 

tersebut kemudian dirubah kembali menjadi daya 

listrik. Penggunaan prinsip ini memungkinkan 

terjadinya transfer daya listrik secara nirkabel 

(wireless) meskipun terdapat penghalang antara 

pemancar dan penerima, sehingga mudah diterapkan 

dimanapun dan sangat efektif serta efisien. 

II. KAJIAN LITERATUR 

Magnetic resonators merupakan salah satu metode 

Wireless Power Transfer (WPT) atau transfer daya 

nirkabel. Sebuah resonator magnetis dapat diperoleh 

dengan menggabungkan sebuah kumparan dan sebuah 

kapasitor. Menurut (Ki Young Kim : 2009), resonator 

ini pertama kali dipergunakan oleh Nikola Tesla untuk 

transfer daya nirkabel. Percobaan Nikola Tesla 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
257 

tersebut mempergunakan dua buah resonator magnetis 

yang digabungkan dan dijadikan sebagai unit pengirim 

(transmitter) dan unit penerima (receiver) seperti 

terlihat pada Gambar 1. Melalui percobaan ini, Nikola 

Tesla menunjukan bahwa transfer daya nirkabel yang 

optimum terjadi saat resonator berada pada frekuensi 

resonansinya. 

 
Gambar 1. Percobaan Nikola Tesla untuk transfer 

daya nirkabel (Ki Young Kim : 2009), 

Sementara itu, (Chi Kwan : 2012) telah berhasil 

menunjukan kurva karakteristik efisiensi transfer daya 

nirkabel terhadap jarak, terlihat pada Gambar 2.2. 

Semakin jauh jarak antara unit pengirim (transmitter) 

dan unit penerima (receiver), maka nilai efisiensi akan 

berkurang secara eksponensial, atau dengan kata lain 

terjadi loss power yang tinggi.  

 
Gambar 2. Kurva karakteristik efisiensi transfer 

daya nirkabel (Chi Kwan : 2012) 

Penelitian (Seung-Hwan Lee : 2011) berhasil 

membuat model matematik nilai efisiensi transfer 

daya nirkabel (wireless), seperti terlihat pada pers. 

(2.1) dibawah ini. 

  
 

  
  

  
        

   
   

  
   

  

  
   

   

  

                               (2.1) 

Dari persamaan terlihat bahwa :  

R   = Resistansi (),            C   = Kapasistansi (F), 

L   = Induktansi (H),   M   = Mutual coupling 

antara dua buah magnetic resonator. 

Terlihat dari persamaan yang diusulkan (Seung-

Hwan Lee : 2011) bahwa secara tidak langsung nilai 

efisiensi transfer daya nirkabel berhubungan dengan 

mutual coupling (M) dari magnetic resonator. Untuk 

itu, pada penelitian ini diusulkan penggunaan Multi-

Magnetic Resonator, berfungsi sebagai repeater yang 

dapat menurunkan loss magnetik sehingga 

meningkatkan efisiensi transmissi. Kemudian 

ditambahkan penguat yang berguna untuk memperluas 

jangkauan (coverage) area.  Salah satu fokus 

penelitian WPT ini adalah peningkatan efisiensi 

dengan peningkatan jarak. Penelitian mengenai 

peningkatan efisiensi WPT ini dilakukan oleh (B. 

Choi, 2008). Selain itu, beberapa penelitian WPT 

mulai banyak diterapkan, khususnya pada perangkat 

dengan aplikasi low-power, diantaranya portable 

mobile phone charging (Y. Jang, 2008)-( Y. Hori, 

2010) dan mobile laptop charging (Dukju Ahn, 2013). 

Sebagai state of the art, pada penelitian ini diusulkan 

perancangan WPT dengan antena loop yang berbahan 

aluminium. Penggunaan antena loop ini diharapkan 

meningkatkan efisiensi transmisi. Sebagai analisa, 

penelitian ini memaparkan perubahan nilai efisiensi 

terhadap jarak antara Tx dan Rx 

Induksi resonansi magnetik menggunakan magnetic 

coupling merupakan fenomena yang terjadi pada 

kopling induksi yaitu peristiwa perpindahan energi 

listrik dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki 

frekuensi resonansi alami yang sama. Frekuensi 

resonansi alami dalam hal ini merupakan rangkaian 

resonator LC yang terdiri dari komponen kapasitif dan 

induktif. Gambar 3. merupakan sistem umum dari 

sistem transfer daya listrik tanpa kabel berdasarkan 

prinsip induksi resonansi magnetik. 

 
Gambar 3. Rangkaian ganti induksi resonansi 

magnetik (Dukju Ahn, 2013). 

Sebagai penghasil sinyal frekuensi resonansi, 

komponen kapasitif dan induktif saling mengisi energi 

secara bergantian sehingga menghasilkan sinyal 

osilasi berfrekuensi tertentu. Sementara itu, rangkaian 

LC juga berfungsi sebagai penangkap energi dari 

pemancar berupa sinyal frekuensi resonansi, rangkaian 

ini terdiri dari rangkaian kombinasi komponen 

induktif (L) dan kapasitif (C) antara transmitter dan 

receiver yang memiliki nilai frekuensi resonansi yang 

sama sehingga disebut rangkaian resonansi.  

 

III. METODE PENELITIAN 

 Metodologi perancangan WPT menggunakan 

metode magnetic coupling dengan antena loop 

berbahan aluminium ini terlihat pada Gambar 4 

dibawah ini. Berdasarkan teori resonansi 

gelombang, jika gelombang bergetar diterapkan 

didekat sistem LC penerima dengan frekuensi getaran 

yang sama frekuensi resonansi sistem LC penerima 

tersebut, maka sistem LC penerima tersebut akan ikut 

bergetar dan menghasilkan energi dalam bentuk 

gelombang listrik sinusoidal berfrekuensi sama 

dengan frekuensi resonansi sistem LC itu dengan 

amplitude gelombang yang dihasilkan akan mencapai 

titik maksimum. 

 Pada saat transmitter dari alat transfer daya 

tanpa kabel menghasilkan getaran elektromagnetik 

berfrekuensi tertentu dan terpancar ke ruang sekitar 
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melalui antena transmitter maka beberapa penerima 

terhubung ke beban yang memiliki frekuensi resonansi 

yang sama dengan frekuensi dari getaran gelombang 

magnetik yang dihasilkan oleh transmiter akan 

terinduksi pada jarak tertentu dan menghasilkan arus 

ke beban. 
Mulai

Standar 

perancangan

Evaluasi dan modifikasi 

magnetic coil    

Perancangan transmitter (Tx) 

dan receiver (Rx) untuk WPT

Analsisi jarak, power, 

dan efisiensi

Selesai

Yes

No

Bekerja 

 
Gambar 4.  Metode penelitian WPT 

 Nilai efisiensi antara transmiter dan receiver 

memenuhi persamaan (Dukju Ahn, 2013) : 

 
Selain itu, (Dukju Ahn, 2013) menyebutkan bahwa 

nilai efisiensi ini akan maksimum saat terjadi 

frekuensi osilasi. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip dasar induksi elektromagnetik adalah pada 

saat arus bolak balik melewati suatu kumparan, 

disekitar kumparan tersebut akan menghasilkan suatu 

medan magnet. Jika pada kondisi ini diletakkan suatu 

kumparan lain di dekat kumparan tersebut, maka 

medan magnet dari kumparan yang pertama akan 

timbul juga di sekitar kumparan yang kedua. Ini 

merupakan alasan kenapa pengiriman energi tanpa 

kabel dapat terjadi diantara kedua kumparan tersebut. 

Sama seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

resonansi bersama adalah suatu keadaan khusus dari 

pengiriman energi tanpa kabel. Letak dari 

kekhususannya adalah semua kumparan yang 

digunakan untuk beresonansi bersama beroperasi pada 

kondisi resonansi. Hasil perancangan terlihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. WPT yang diposisikan berhadapan 

 

Hasil pengukuran terlihat pada Tabel 1. Dibawah 

ini, semkin jauh maka nilai tegangan akan semakin 

berkurang bahkan mendekati nilai nol. 

 

Tabel 1. Nilai tegangan terhadap jarak 

Jarak (cm) Tegangan (V) 

0.5 4.9 

1 2.23 

1.5 1.25 

2 0.8 

2.5 0.56 

3 0.4 

3.5 0.3 

4 0.25 

4.5 0.2 

5 0.16 

5.5 0.1 

 

Pada gambar 6 memperlihatkan nilai tegangan 

terhadap jarak. Terihat bahwa grafik menujukan 

perbandingan terbalik antara jarak dan tegangan. 

 

 
Gambar 6. Nilai tegangan dan Jarak 

 

Sementara itu pada Gambar 7 memperlihatkan, 

WPT yang diposisikan bersampingan. 

 

 
Gambar 6. WPT yang diposisikan bersampingan 
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Hasil pengukuran terlihat pada Tabel 1. Dibawah 

ini, semkin jauh maka nilai tegangan akan semakin 

berkurang bahkan mendekati nilai nol. 

 

Tabel 1. Nilai tegangan terhadap jarak 

Jarak (cm) Tegangan (V) 

0.5 3.5 

1 2.2 

1.5 1.2 

2 0.81 

2.5 0.5 

3 0.4 

3.5 0.3 

4 0.16 

4.5 0.1 
 

Pada gambar 7 memperlihatkan nilai tegangan 

terhadap jarak. Terihat bahwa grafik menujukan 

perbandingan terbalik antara jarak dan tegangan. 

 

 
Gambar 7. Nilai tegangan dan Jarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa, maka dapat diambil 

kesimpulan, 

1. Rancang bangun rangkaian penerima dalam 

sistem pengiriman daya listrik tanpa kabel telah 

berhasil menunjukkan suatu perbaikan dalam hal 

jarak dan tegangan keluaran. 

2. Rangkaian LC pada sisi penerima tidak harus 

sama dengan atau identik dengan sisi pemancar, 

akan tetapi harus memiliki nilai frekuensi 

resonansi yang sama. 

3. Frekuensi resonansi pada rangkaian penerima 

harus didesain agar memiliki besar yang sedikit 

lebih tinggi dari sisi pemancar. 

4. Pada penelitian ini berhasil dirancang WPT 

dengan tegangan mencapai 5 volt. Untuk dapat 

mentransmisikan power secara wirless 

dipergunakan metode resonator coupling. Jika Tx 

dan Rx diposisikan saling berhadapan, tegangan 

maksimal sebesar 4.7 volt pada jarak 1 cm. 

Sedangkan jika Tx dan Rx di posisikan 

bersampingan, tegangan yang dihasilkan sebesar 

3.5v. 
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Abstract - In the future, the greater of the consumption 

energy, the use of diverse energy sources can not be 

avoided. Therefore, assessment of the various sources of 

energy technologies continue to be developed. Photovoltaic 

technologies that convert solar energy directly into 

electrical energy using semiconductor devices called solar 

cells. Solar energy apart easily obtained from natural, 

environmentally friendly too which does not produce CO2 

emissions to become a mainstay in the world of technology. 

The problem is how to use solar panels to get optimal 

production of electrical energy as solar panels are generally 

placed at a certain position without change.The design of 

this solar cells, built at roof over an area of 50 m2 has a 

power output of 6 kWp with the installation of solar panels 

with a slope of 6 degrees which can produce electrical 

energy about 10,006.7 kWh per year. It is connected to the 

grid (grid connected) without battery. For the manufacture 

of solar investment of Rp. 445.453.328, - where the 

investment already include the cost of maintenance and life 

cycle costs over 25 years. 

 

Keywords: renewable energy, solar power plant design, 

electric energy optimization.        

 

Keywords: information system, Banten Province, 

development, government 

 

1. INTRODUCTION 

Indonesia has very good conditions for the 

development of photovoltaic solar power systems due 

mainly to the high mean daily radiation and the high 

number of sunny days in most parts of the country. 

For this reason, the government and companies 

working in the sector are developing policies and 

investing in photovoltaic solar power systems. One of 

the best features of rooftop solar PV systems is that 

they can be permitted and installed faster than other 

types of renewable power plants. They are clean, 

quiet, and visually unobtrusive. Users won’t even 

know that the rooftop plants are working there. 

Keeping in view the impending shortfalls in 

conventional power generating sources and growing 

demand of energy, it is important to go for non 

conventional sources.  

The problem is how to use solar panels to obtain 

optimal power output. The solar panels are generally 

placed at a certain position with no change (Pruit, 

2001), for example, solar panels faced upwards. By 

positioning the panel facing upward and if the panel 

considered that the object has a flat surface, the panel 

will receive maximum solar radiation when the sun is 

perpendicular to the second panel area. By the time 

the sun is not perpendicular to the plane makes an 

angle q panel or the panel will receive less radiation 

by a factor of cos q. By decreasing the radiation 

received by the panel will obviously reduce the 

electrical energy released by the panel. In fact, this 

energy can be reduced by half if q = 60
0
. Therefore, 

the need for setting the direction of the solar cell panel 

that is always perpendicular to the direction of the sun. 

Setting the direction of the solar cell panel is less 

effective if done manually by humans.   

 

II. COMPONENTS OF SOLAR PV SYSTEM 

Solar PV system includes different components 

depended on your system type, site location and 

applications. The major components for solar PV 

system are solar charge controller, inverter, battery 

bank, auxiliary energy sources and loads (appliances). 

 

Major Components of PV System.  

1. PV Module.  

2. Solar Charge Controller.  

3. Inverter.  

4. Battery Bank.  

5. Load.  

 

2.1. Solar PV Module.  

It is an assembly of photovoltaic (PV) cells, also 

known as solar cells. To achieve a required voltage 

and current, a group of PV modules (also called PV 

panels) are wired into large array that called PV array. 

A PV module is the essential component of any PV 

system that converts sunlight directly into direct 

current (DC) electricity. PV modules can be wired 

together in series and/or parallel to deliver voltage and 

current in a particular system requires.  

 

2.2. Solar Charge Controller.  

It is charge controller that is used in the solar 

application and also called solar battery charger. Its 

function is to regulate the voltage and current from the 

solar arrays to the battery in order to prevent 

overcharging and also over discharging. There are 

many technologies have been included into the design 

of solar charge controller. For example, MPPT charge 

controller included maximum power point tracking 

algorithm to optimize the production of PV cell or 

module. Solar charge controller – regulates the voltage 

and current coming from the PV panels going to 



The 4th National Conference on Industrial Electrical and Electronics (NCIEE) 2016 

 

 
261 

battery and prevents battery overcharging and 

prolongs the battery life.  

 

2.3. Inverter.  

Inverter converts DC output of PV panels or wind 

turbine into a clean AC current for AC appliances or 

fed back into grid line. Inverter is a critical component 

used in any PV system where Alternative Current 

(AC) power output is needed. It converts Direct 

Current (DC) power output from the solar arrays or 

wind turbine into clean AC electricity for AC 

appliances. Inverter can be used in many applications. 

In PV or solar applications, inverter may also be 

called solar inverter. To improve the quality of 

inverter's power output, many topologies are 

incorporated in its design such as Pulse-width 

modulation is used in PWM inverter.  

 

2.4. Battery.  

In stand-alone photovoltaic system, the electrical 

energy produced by the PV array cannot always be 

used when it is produced because the demand for 

energy does not always coincide with its production. 

Electrical storage batteries are commonly used in PV 

system. The primary functions of a storage battery in a 

PV system are:  

1. Energy Storage Capacity and Autonomy: to 

store electrical energy when it is produced by 

the PV array and to supply energy to electrical 

loads as needed or on demand.  

2. Voltage and Current Stabilization: to supply 

power to electrical loads at stable voltages and 

currents, by suppressing or smoothing out 

transients that may occur in PV system. Supply 

Surge Currents: to supply surge or high peak 

operating currents to electrical loads or 

appliances.  

 

2.5. DC-DC Converter.  

DC-DC converters are power electronic circuits 

that convert a DC voltage to a different DC voltage 

level, often providing a regulated output. The key 

ingredient of MPPT hardware is a switch-mode DC-

DC converter. It is widely used in DC power supplies 

and DC motor drives for the purpose of converting 

unregulated DC input into a controlled DC output at a 

desired voltage level. MPPT uses the same converter 

for a different purpose, regulating the input voltage at 

the PV MPP and providing load matching for the 

maximum power transfer. There are a number of 

different topologies for DCDC converters. 

 

2.6. Load.  

Load is electrical appliances that connected to 

solar PV system such as lights, radio, TV, computer, 

refrigerator, etc. 

 

III. CALCULATION OF DESIGN SOLAR PV  

      POWER PLANT  

       

3.1. Design of Solar PV Power Plant  

Based on the geographic location of STT-PLN 

6
o
11 LS 104

0
49 BT, the angle of incidence of solar 

radiation the sun with low (21 December) is 60,3
0
 

(source www.satellite-calculations.com). 

 

3.1.1. Calculation of Power Generated   

           

Roof of the building of STT-PLN has assumed 50 

m
2
 will be used for a solar panels to supply power, 

then to calculate the solar generated power (Watt 

Peak) can be calculated using the following formula: 

        PWatt Peak = Area array x PSI x ηPV               …(3.1) 

 

With the array area is 50 m
2
, Peak Sun Insolation 

(PSI) is 1000 W/m
2
 and solar panel efficiency is 17% 

for using solar panels type monocrystal having an 

efficiency of 15% - 17% at a temperature of 25 
0
C 

then: 

PWatt Peak = 50 m
2
 x 1000 W/m

2
 x 0.17 

          = 8.750 Wp 

 

3.1.2. Determining Solar PV Power Plant System 

Solar PV Power Plant which will be built on the 

roof of the building STT-PLN planned to supply 

electrical energy STT-PLN building within a span of 

07.00 a.m until 04.00 p.m. Under these conditions, in 

this study the solar system to be built is a solar system 

that is connected to the unit, the merger is done on the 

consumer side (after kWh meters). Figure 3.1 shows 

the wiring diagram of solar power generating systems 

to be built on the roof of the building STT-PLN. 

Systems connected to the electricity network, 

consisting of component arrays of solar panels and 

inverters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Wiring diagram Solar PV Power Plant 

System 

 

3.1.3. Calculating Total Solar Panels 

Specifications Solar Panels used are: 

 

Table 3.1 Specifications of Solar Panels 

Model SFM 130 

Power 130 W 

Peak Voltage 34.56 V 

Peak Current 3.77 A 

Open Circuit Voltage 42 V 

Short Circuit Current 3.92 A 

Compaint Size 1076 X 806 X 35 mm 

Weight 8 kg 
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Solar Cell Efficiency 17% 

Solar Cells 125*83.3 

Number of Cells 72 pcs 

   

 The solar panels used are the type of 

monocrystal solar panel. The solar panel has a 

maximum output power (Pm) of 130 Wp per panel. So 

based on these specifications, the number of solar 

panels required for solar to be built can be calculated 

by using the following formula: 

Number of Solar Panels =  
          

  
              ...(3.2) 

             = 
       

     
  

            = 67.30  

          ≈ 68 Solar Panels 

 

However, because of the preparation of the array 

with the number of solar panels by 68 panels that hard 

to do, then the number of solar panels to construct the 

array will be converted into 64 panels. So that the 

peak output solar power plant be built with the number 

of solar panels 64 panels is equal to: 

  Pwatt peak = Pmax x Number of solar panels …(3.3) 

  = 130 W x 64 

        = 8.320 Watt peak 

 

And the value of Pwatt peak are 8.320 Watts, require 

extensive array area: 

   Area Solar PV Power Plant = 
          

         
     …(3.4) 

        = 
          

        ⁄        
 

        = 48.94 m
2
 

 

From the panel of 64 panels that make up the 

circuit panel 4 series (string) which is connected in 

parallel with the first series consists of 16 panels are 

connected in series. 

Solar panels are used as a reference is the solar 

panel to the specifications Vm = 34.56 V, Im = 3.77 

and Pm = 130 W per panel (specifications can be seen 

in Table 3.1). With these specifications, the large Vm, 

Im, and Pm in the array can be calculated as follows: 

Vm array is 34.56 x 16 = 552.96 V, Im array is 3.77 A 

x 4 = 15.08 A and Pm array is 522.96 V x 15.08 = 

8338.63 Watt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vm = 552.96 V ; Im = 15.08 A 

Figure 3.2 Solar Array Design at STT-PLN Building 

 

3.1.4. Calculation of Capacity Inverter 

In the selection of inverters, pursued his capacity 

approaching capacity serviced power / load. This is so 

the efficiency of the inverter becomes maximum. 

Solar array which will be built on the roof of the 

building STT-PLN has Pm at 8.320 Watt solar panels. 

In this system uses a centralized three-phase inverter 

configuration (central inverter). 

 

Table 3.2 Technical Data Inverter SMC SMC 8000TL 

Technical Data  SMC 8000TL 

Input Values 

Pdc max          8250 W 

Vdc max         700 V 

Vdc Mpp         333-500 V 

Idc max           25 A 

Output Values 

Vac nom         230 V 

fac nom          50/60 Hz 

Pac nom          8000 W 

Iac max           35 A 

 

Source : SMA,2011 

 

By considering the losses in the system where the 

loss occurred solar panels, inverters and solar panel 

installations that include losses due to radiation levels 

of 2.5%, the losses due to the panel temperature of 

16.3%, the losses due to the quality of the panel 1.6%, 

unfortunate-loss due to mismatch of 2%, the losses 

due to wiring 1.2%, the losses at 3.5%, the inverter 

output power that can be generated system are: 

Losses  = Output Power panel x 27.1%  

 = 8320 Watt x 27.1% 

 = 2254.72 Watt 

 

So the output power of the system is: 

POut = Total Power panels installed - (Losses) 

       = 8320 Watt – 2254.72 Watt 

       = 6065.28 Watt peak 

  

3.2. Solar Panel Installation 

3.2.1. Support Rack 

Solar Panel which will be built on the roof of the 

building STT-PLN planned consists of 4 arrays. 

Where the installation of one array consists of 16 

panels which will be divided into two parts rack 

buffer, with one rack buffer will consist of 8 panels as 

shown below. Buffer rack is made of steel UNP size 

of 80.40, size angle iron of 50.50.5, and iron plate size 

of 150 x 150 with a thickness of 10 mm. 

 

 

Figure 3.3. Support Rack 
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3.2.2. Preparation of Panel 

Preparation of solar panels on the rack support is 

very important to avoid shading by constructing solar 

panels horizontally (landscape). A large number of 

rows in the preparation of 2-5 rows of solar panels due 

consideration of the factors of wind and shadow. So 

the length and width of a buffer shelf with 2 rows of 

solar panels are as follows: 

Parray  = (N x Ppanel) + (N-1) x C   ...(3.5) 

Larray = (R x Lpanel) + (R-1) x C   ...(3.6) 

 

If the above formula is converted to the data 

obtained in the above then: 

Parray  = (8 x 1.076m) + (8-1) x 0.02 m 

 = 8.748 m 

Larray = (2 x 0.806m) + (2 – 1) x 0.02m 

 = 1.632 m 

 

3.2.3 Installation of Distance Between Array  

         Solar Panel  

          

To avoid shadow effects that can be caused by the 

panel, then the installation of the array should be 

spaced. The distance between the array can be 

calculated by : 

d = W x [
    

    
     ]                …(3.7) 

   = 1.632x [
    

       
     ] 

   = 1.72 m 

 

Solar panels installed on the roof of the building 

STT-PLN facing north because of the geographical 

location of the building STT-PLN is in the southern 

hemisphere with a slope of panels 6
0
 (Foster et al, 

2010) that the power output can be maximized 

throughout the year. The number of arrays that will be 

built on the roof of the building STT-PLN by 4 array 

with the number of panels per array 16 and the 

minimum distance of 1.72 m each array. 

 

3.3 Analysis of Cost Solar PV Power Plant 

The cost of solar energy is different from the 

energy costs for conventional plants. This is because 

the cost of solar energy is influenced by the high 

initial investment costs with the costs of maintenance 

and low operating. 

 

3.3.1. Cost of Investment 

Initial investment costs for solar to be built on the 

roof of the building STT-PLN includes costs such as 

costs for solar components, the cost of solar panels 

and shelves buffer solar installation costs. The totally 

cost for this Solar PV Power Plant components consist 

of fees for the purchase of solar panels and inverters : 

Rp.410.845.000,- 

 

3.3.2. Cost of Maintenance and  

          Operations 

Maintenance and operational costs per year for 

generally accounted for 1-2% of the total cost of 

investment (Lazou and Papatsoris, 2000; Abdel-

Ghani, 2008). As for the cost of maintenance and 

operations (M) per year for solar to be constructed as 

follows: 

M = 1% x investment cost               …(3.8) 

 = 0.01 x Rp. 410.845.000,- 

 = Rp.` 4.108.450,- / year 

 

3.3.3. Calculation of  Life Cycle Costs 

Life Cycle Cost  which will be built on top of the 

building STT-PLN, determined by the present value of 

the current of the total cost of solar systems consisting 

of initial investment costs (C) and long-term costs for 

maintenance and operasional (MPW). So that the life 

cycle costs in this study can be calculated with the 

following formula: 

LCC = C + MPW                 …(3.9) 

 

Solar PV Power Plant on this research, it is 

assumed to operate for 25 years. The amount of the 

discount rate (i) that is used to calculate the present 

value in this study was 11%. The determination of the 

discount rate refers to the interest rate bank loans as of 

June 2011, ie an average of 10.77% (Vibiznews, 

2011). Large current value (present value) for the 

maintenance and operational costs (MPW) PLTS during 

the project life of 25 years with a discount rate of 11% 

is calculated by the following formula: 

P = M[
        

       
]               ...(3.10) 

MPW (A11%, 20)  = Rp. 4.108.450,- [
            

              
] 

  = Rp. 4.108.450,- [
      

     
] 

  = Rp. 34.608.328,-  

Based on the initial investment cost (C) and the 

calculation of the MPW life cycle costs for solar to be 

built during the project life of 25 years is: 

LCC = C + MPW 

 = Rp. 410.845.000,- + Rp 34.608.328,- 

 = Rp. 445.453.328,- 

 

3.4 Calculating kWh Solar Production 

Based on the radiation data for the Jakarta area, 

the annual energy that can be produced Solar PV 

Power Plant are: 

Energy  = maximum output power system x daily  

                radiation x 365 

              = 6.078,86 Wp x 4.51 kWh/m
2
/day x 365 

             = 10006715,39 Wh/year 

             = 10006,71539 kWh/year  

             ≈ 10006,76 kWh/year 

 

Proceeds from sale of electricity  

= 10006,76 kWh/year x 25 year x Rp. 3.000,-/kWh 

= Rp. 750.507.000,-** 

 

**assumed price of solar electricity $ 0.25 / kWh with 

exchange rate of $ 1 = Rp 12,000, - 
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IV. CONCLUSION 

1. The optimal design of solar power plant  

       can be done on the roof at STT-PLN’s building 

2. The solar cells used in photovoltaic plants convert 

sunlight directly into electrical energy. Planning 

large facilities is a very complex process, 

however. This causes a problem, however, 

because increasing the distance between modules 

means fewer installed modules and thus less 

overall output. Planning engineers therefore have 

to make technical and economic compromises for 

a large number of parameters, while still meeting 

customer requirements regarding aspects such as 

minimum output or cost limits.  
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