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Abstrak 

Sistem distribusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyaluran tenaga 

listrik, karena merupakan sarana pendistribusian energi listrik dari sumber 

pembangkit hingga sampai ke konsumen. Sehingga Keandalan sistem distribusi 

tenaga listrik sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan cara – cara untuk 

menjamin keandalan sistem tersebut. Salah satunya dengan menggunakan sistem 

FDIR (Fault Detection Isolation Restoration) dalam pengoperasian jaringannya. Key 

Point / Middle Point yang terpasang selama ini sudah terintegrasi dengan SCADA 

namun belum dimanfaatkan secara maksimal, akibatnya waktu yang dibutuhkan 

dalam melakukan isolasi dan restorasi/pemulihan terhadap gangguan jaringan 

distribusi masih lebih lama. 

Pada loop penyulang CPK13 & BDR03 ketika mengalami gangguan jaringan 

SUTM dilakukan perhitungan waktu dan diperoleh durasi waktu Isolasi dan restorasi 

/ pemulihan, baik sebelum maupun sesudah menggunakan sistem FDIR. Selisih 

tersebut dapat menunjukkan hasil dari penerapan sistem FDIR pada penyulang 

CPK13 dan BDR03. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan 
dalam melakukan isolasi dan restorasi/pemulihan terhadap gangguan jaringan 

distribusi dengan menggunakan sistem FDIR maupun dengan menggunakan sistem 

manual/konvensional pada Penyulang CPK13 dan BDR03 dan bagaimana 

meningkatkan kehandalan sistem tenaga listrik di Wilayah Kalsel dan Kalteng 

dengan mempercepat proses penormalan gangguan maupun manuver beban dihitung 

dari menurunkan SAIDI, dan mengurangi ENS (Energy Not Sale). Sistem FDIR 

diterapkan pada Penyulang CPK13 dapat mengurangi beban padam rata – rata 

74,78%, durasi pemulihan lebih cepat rata – rata 62,33%, mengurangi SAIDI sebesar 

99,80%, mengurangi ENS sebesar 98,60%, dan pada Penyulang BDR03 dapat 

mengurangi beban padam rata – rata 73,36%, durasi pemulihan lebih cepat rata – rata 

80,03%, mengurangi SAIDI sebesar 99,30%, mengurangi ENS sebesar 98,08%. 

Kata kunci : Manuver, FDIR, SCADA, SAIDI, ENS 

 

Latar belakang 

Kualitas energi listrik yang 

diterima oleh pelanggan sangat 

dipengaruhi oleh keandalan sistem 

pendistribusiannya. Keandalan 

menggambarkan suatu ukuran tingkat 

ketersediaan / pelayanan penyediaan 

tenaga listrik dari sistem ke pelanggan. 

Keandalan sistem distribusi tenaga 

listrik sangat dipengaruhi oleh 

konfigurasi sistem, alat pengaman 

yang dipasang, dan sistem 

proteksinya. Konfigurasi yang tepat, 

peralatan yang handal serta 
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pengoperasian sistem yang otomatis 

akan memberikan unjuk kerja sistem 

distribusi yang baik. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu sistem yang mampu 

dalam melakukan tugas pengawasan 

dan pengendalian kinerja sistem 

distribusi secara real-time dan berbasis 

komputer. Berarti kriteria yang 

disebutkan sebelumnya adalah sistem 

SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition). 

Pada saat perkembangan SCADA 

sekarang, ada pemikiran PT PLN 

(Persero) UP2D Kalsel & Kalteng 

untuk melakukan remote control 

peralatan di jaringan distribusi yaitu 

melakukan maneuver jaringan dengan 

mudah dengan sistem jaringan 

distribusi berbasis SCADA, agar dapat 

meningkatkan keandalan sistem tenaga 

listrik Wilayah Kalsel & Kalteng. 

Namun pada pelaksanaanya masih 

ada beberapa kekurangan seperti 

remote control manuver jaringan 

distribusi masih dilakukan oleh 

Dispathcer, yang mana Dispathcer 

harus menganalisa berdasarkan 

indikasi gangguan dan kesiapan 

jaringan distribusi, sedangkan petugas 

yang berada di lapangan juga 

melakukan inspeksi jaringan 

berdasarkan indikasi gangguan, 

sehingga waktu yang dibutuhkan 

relatif lama dan mempengaruhi 

lamanya waktu padam / durasi isolasi. 

Oleh karena itu diperlukan cara – cara 

untuk menjaga keandalan sistem 

tersebut. Salah satunya dengan 

menggunakan sistem FDIR (Fault 

Detection Isolation Restoration) 

dalam pengoperasian jaringannya 

yang mana sistem FDIR memberikan 

panduan kepada Dispatcher untuk 

menangani gangguan yang terjadi. 

Diharapkan dengan menggunakan 

sistem FDIR ini, dapat mempercepat 

waktu recovery untuk meningkatkan 

keandalan sistem tenaga listrik 

Wilayah Kalsel & Kalteng pada 

Penyulang CPK13 dan BDR03 dan 

untuk meningkatkan kehandalan 

sistem tenaga listrik di Wilayah Kalsel 

dan Kalteng dengan mempercepat 

proses penormalan gangguan maupun 

manuver beban dihitung dari 

menurunkan SAIDI, dan mengurangi 

ENS (Energy Not Sale).  

Metodologi Penelitian 

Tahapan Penelitian 

1. Lokasi Penelitian: Kantor PLN 

(Persero) UP2D KSKT 

2. Mengumpulkan data – data yang 

digunakan untuk penelitian: 

a) Pengambilan data pada Single 

Line Diagram Penyulang CPK13 

& BDR03, yaitu susunan 

rangkaian jaringan SUTM yang 

ada pada Single Line Diagram 

Operasi dan Single Line Diagram 

HMI SCADA. 

b) Pengambilan data pada Data 

Pemetaan Jaringan dan data aset 

terpasang, sebuah database yang 

digunakan dalam pemetaan 

jaringan yang didalamnya terdapat 

data parameter jaringan (baik 

berupa panjang, luas penampang, 

impedansi jaringan, & jenis 

penampang), dan data asset berupa 

titik manuver, karakteristik 

tahanan pentanahan, data trafo 

tenaga di GI, arus gangguan yang 

diambil dari IED proteksi di GI, 

Indikasi fault indicator. 

3. Melakukan Observasi: 

a) Pengamatan langsung serta 

penggalian informasi pada Bagian 

SCADATEL & Operasi Sistem 

Distribusi di UP2D KSKT tentang 

kesiapan SCADA & FDIR pada 

penyulang CPK13 dan BDR03 di 

Master Station. 
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b) Melakukan penggalian Informasi pada 

pada Bagian RTU & PP di UP2D 

KSKT selaku yang bertanggung jawab 

terhadap kesiapan RTU di Key Point 

(Recloser, LBS Motorize) dan FIOHL 

(Fault Indicator Overhead Lamp) dan 

pada Bagian Pemeliharaan di UP2D 

KSKT terhadap kesiapan peralatan 

Kubikel 20 kV dan peralatan Key Point 

(Recloser, LBS Motorize). 

Hasil dan Pembahasan 

a. Gambar Single Line Operasi 

Distribusi 

Berikut ini Single Line Diagram 

Penyulang CPK13 dan 

Penyulang BDR03. 

 
Gambar 1. Single Line Diagram 

Operasi Distribusi Penyulang 

CPK13 

 

Gambar 2. Single Line Diagram 

Penyulang BDR03 

b. Prosedur Penormalan Gangguan 

Sebelum dan Sesudah Menerapkan 

Sistem FDIR 

Penerapan sistem FDIR secara umum 

adalah mempermudah Dispatcher 

untuk menangani suatu gangguan 

yang terjadi. Informasi yang diterima 

oleh Dispatcher meliputi dimana 

lokasi gangguan terjadi. Kemudian 

memberikan informasi yang optimum 

bagaimana cara melakukan isolasi 

gangguan tersebut serta melakukan 

penyelesaian (re-energize) penyulang 

yang mengalami gangguan tersebut. 

Hal ini akan membantu dalam 

mengurangi waktu pemadaman yang 

diakibatkan gangguan yang terjadi. 

Petugas dilapangan juga dapat lebih 

fokus terhadap penelusuran gangguan 

jaringan 20 kV berdasarkan indikasi 

lokasi yang terganggu melalui Wall 

Display yang dimonitor oleh 

Dispatcher di DCC (Distribution 

Control Center) menggunakan 

SCADA. 
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Berikut Prosedur penormalan 

gangguan sebelum dan sesudah 

menerapkan sistem FDIR: 

 

Gambar 3. Prosedur Penormalan 

Gangguan Sebelum dan Sesudah 

Menerapkan Sistem FDIR 

 

Prosedur pada penormalan 

gangguan sebelum menerapkan 

sistem FDIR, Dispatcher menunggu 

informasi dari petugas di lapangan 

mengenai kondisi jaringan yang telah 

ditelusuri, jika sudah ditemukan titik 

gangguannya, maka Dispatcher baru 

dapat melakukan isolasi gangguan 

dengan manuver jaringan berupa 

mengirim tegangan pada section 

jaringan yang tidak mengalami 

gangguan, sehingga waktu padam 

menjadi lebih lama. Setelah 

menerapkan sistem FDIR, Dispatcher 

dapat langsung melakukan isolasi 

gangguan dengan manuver jaringan 

berupa mengirim tegangan pada 

section jaringan yang tidak mengalami 

gangguan, kemudian Dispatcher 

menginformasikan indikasi dan lokasi 

section yang terganggu kepada 

petugas, baru kemudian petugas 

bergerak melakukan penelusuran pada 

section tersebut. 

c.  Alur Proses Penerapan Sistem FDIR 

Berikut ini adalah alur proses 

penerapan sistem FDIR: 

 

 

Gambar 4. Alur Proses 

Penerapan Sistem FDIR 

 

Berdasarkan gambar di atas, 

berikut ini ada adalah alur proses 

penerapan sistem FDIR: 

a. Dalam kondisi normal, penyulang 

CPK13 disuplai dari pangkal 

penyulang hingga ujung jaringan di 

Mtrz Karang Rejo. 

b. Penyulang CPK13 trip dengan 

indikasi gangguan tertentu. 

c. Indikasi lokasi gangguan terjadi di 

section 1, yaitu dari pangkal 

penyulang CPK13 sampai dengan 

Mtrz Palm. 

d. Dispatcher melakukan konfirmasi 

pada aplikasi FDIR aktif kemudian 

skenario manuver dijalankan, dan 

Mtrz Palm open. 

e. Mtrz Karang Rejo yang dalam 

posisi open. 

f. Mtrz Karang Rejo menjadi close 
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otomatis. 

Jaringan 20 kV yang tidak terkena 

imbas gangguan dapat normal dalam 

waktu yang lebih cepat tanpa harus 

menunggu konfirmasi petugas 

dilapangan. 

d. Perhitungan Waktu dan Beban 

Padam Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Sistem FDIR 

Tabel 1. Durasi Waktu Penyulang 

BDR03 Sebelum Menggunakan 

Sistem FDIR 

 

Tabel 2. Durasi Waktu Penyulang 

BDR03 Sesudah Menggunakan 

Sistem FDIR 

 

Tabel 3. Durasi Waktu Penyulang 

CPK13 Sebelum Menggunakan 

Sistem FDIR 

 

 

 

Tabel 4. Durasi Waktu Penyulang 

CPK13 Sebelum Menggunakan 

Sistem FDIR 

 

Berdasarkan data – data tabel di atas 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 5 Durasi Waktu Penyulang 

BDR03 dan CPK13 Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Sistem FDIR 

 

Gambar 5. Grafik Perbedaan 

Rata - Rata Beban dan 

Durasi Padam Pada 

Penyulang BDR03 

 

Gambar 6. Grafik Perbedaan 

Rata - Rata Beban dan 

Durasi Padam Pada 

Penyulang CPK13 

e. Tingkat kehandalan sistem 

tenaga listrik di Wilayah Kalsel dan 

Kalteng dengan mempercepat proses 

penormalan gangguan maupun 
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manuver beban dihitung dari 

menurunkan SAIDI, dan mengurangi 

ENS (Energy Not Sale). 

a. Perhitungan SAIDI 

Sama seperti dengan perhitungan 

waktu dan beban, menghitung nilai 

SAIDI juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan data historikal 

gangguan yang sudah direkapitulasi 

oleh petugas Dispatcher. 

Berikut ini adalah tabel perhitungan 

SAIDI sesuai dengan data historikal 

gangguan: 

Tabel 5. Tabel SAIDI Penyulang 

BDR03 Sebelum Menggunakan 

Sistem FDIR 

 

Tabel 6. SAIDI Penyulang BDR03 

Sesudah Menggunakan Sistem FDIR 

 

Tabel 7. SAIDI Penyulang CPK13 

Sebelum Menggunakan Sistem FDIR 

 

 

 

Tabel 8. SAIDI Penyulang CPK13 

Sesudah Menggunakan Sistem FDIR 

 

Berdasarkan data – data tabel di atas 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 9. SAIDI Penyulang BDR03 

dan CPK13Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Sistem FDIR 

 

 

Gambar 7. Grafik Perbedaan SAIDI 

Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Sistem FDIR Pada 

Penyulang BDR03 dan CPK13 

a. Perhitungan ENS 

Berikut ini adalah tabel perhitungan 

ENS sesuai dengan data historikal 

gangguan :  

Tabel 10. ENS Penyulang BDR03 

Sebelum Menggunakan Sistem FDIR 
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Tabel 11. ENS Penyulang BDR03 

Sesudah Menggunakan Sistem FDIR 

 

Tabel 12. ENS Penyulang CPK13 

Sebelum Menggunakan Sistem FDIR 

 

Tabel 13. ENS Penyulang CPK13 

Sesudah Menggunakan Sistem FDIR 

 

Gambar 8. Grafik Perbedaan ENS 

Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Sistem FDIR Pada 

Penyulang BDR03 dan CPK13 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan 

mengenai Analisa Percepatan Waktu 

Durasi Isolasi & Restorasi 

Menggunakan Sistem FDIR (Fault 

Detection Isolation     Restoration)     

pada    Penyulang     CPK13      &     

BDR03 di PT PLN (Persero) UP2D 

KSKT maka dapat diambil 

kesimpulan: 

 

 

1. Penerapan sistem FDIR sangat 
efektif dalam meningkatkan 

kehandaan suplai tenaga listrik, 

karena waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan isolasi dan 

restorasi/pemulihan terhadap 

gangguan jaringan distribusi 

menjadi lebih cepat dan efektif 

dibandingkan dengan menggunakan 

sistem manual/konvensional pada 

Penyulang CPK13 dan BDR03. 

2. Sistem FDIR diterapkan pada 

Penyulang CPK13 dapat 

mengurangi beban padam rata – rata 

74,78%, durasi pemulihan lebih 

cepat rata – rata 62,33%, 

mengurangi SAIDI sebesar 99,80%, 

mengurangi ENS sebesar 98,60%, 

dan pada Penyulang BDR03 dapat 

mengurangi beban padam rata – rata 

73,36%, durasi pemulihan lebih 

cepat rata – rata 80,03%, 

mengurangi SAIDI sebesar 99,30%, 

mengurangi ENS sebesar 98,08%. 
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Abstrak 

Aplikasi DSS Padi telah dirancang untuk membantu petani dalam pengambilan 

keputusan dalam proses produksi padi. Aplikasi tersebut mempunyai fitur untuk 

mendeteksi kadar dosis pemupukan tanaman padi. Dalam penggunannya masih 

ditemukan beberapa crash, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Tujuan penelitian 

ini adalah memberi kemudahan pada pengguna aplikasi melalui perbaikan crash dan 

penambahan beberapa fitur yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan 

tentang produksi padi. Fitur yang ditambahkan antara lain fitur deteksi penyakit blas padi 

dan menu kumpulan artikel tentang produksi padi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode rekayasa menggunakan Integrated Development 

Environment (IDE) Basic4Android. Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan 

metode Black Box Testing. Hasil penelitian menunjukkan antarmuka yang telah 

dimodifikasi dapat berjalan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi mampu 

berjalan dengan baik secara fungsional. Aplikasi DSS Padi yang telah dikembangkan 

dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan untuk produksi padi. 

 
Kata kunci : Artikel, Basic4Android, Blas, Padi, Sistem Pendukung Keputusan. 

 

Pendahuluan 

Pertanian merupakan sektor penting bagi 

perekonomian Indonesia. Produktivitas 

padi Indonesia masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan beberapa negara 

lain. Data Kementerian Pertanian 

menunjukkan bahwa produktivitas padi 

Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 

5,7 ton/ha, tapi masih di atas 

produktivitas padi dunia sebanyak 4,47 

ton/ha. Sementara produktivitas padi 

Vietnam sebesar 6,67 ton/ha . Meskipun 

lahan pertanian padi di Vietnam tidak 

seluas Indonesia, namun 

produktivitasnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan Indonesia. 

Produktivitas padi dipengaruhi 

oleh dosis pemupukan, hama dan 

penyakit tanaman. Salah satu penyakit 

yang biasa menyerang tanaman padi 

ialah penyakit blas. Kerugian hasil yang 

diakibatkan oleh penyakit blas beragam. 

Wang et al. (2014) melaporkan kerugian 

hasil padi di Jepang akibat penyakit blas 

sekitar 60%, di India 7,5%, di Korea 8%, 

Cina 14%, Filipina 67%, Vietnam 60%, 

Italia 24%, Iran 50% dan bahkan di 

Brasil pernah mencapai 100%. Hasil 

penelitian tentang penanganan penyakit 

dan produksi padi sudah banyak 

dilakukan. Namun demikian, akses 

terhadap penelitian tersebut belum 

banyak dijangkau oleh petani-petani di 

Indonesia. 

Kemajuan teknologi informasi di 

Indonesia sudah berkembang pesat. 

Pertukaran informasi dan data semakin 

mudah dilakukan dengan akses internet. 

Perangkat yang banyak digunakan oleh 

mailto:dimas16002@mail.unpad.ac.id
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masyarakat Indonesia dalam mengakses 

informasi ialah telepon pintar 

(smartphone). Telepon pintar sudah 

banyak digunakan karena harganya yang 

relatif terjangkau. Dengan perangkat 

tersebut petani diharapkan dapat 

mengakses hasil penelitian yang telah 

dilakukan sehingga memudahkan petani 

dan penyuluh pertanian dalam 

pengambilan keputusan untuk produksi 

padi. 
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Tidak 

Aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan (Decision Support System, 

DSS) untuk produksi padi, selanjutnya 

ditulis DSS Padi, merupakan aplikasi 

yang dirancang oleh Tim Peneliti 

Program Studi Teknik Pertanian, 

Universitas Padjadjaran untuk 

membantu petani dalam pengambilan 

keputusan untuk produksi padi. Aplikasi 

tersebut mempunyai fitur untuk 

mendeteksi kadar dosis pemupukan 

tanaman padi. Fitur tersebut merupakan 

hasil penelitian yang sudah teruji. 

Namun demikian, dalam penggunaannya 

masih ditemukan beberapa crash. Crash 

terjadi saat aplikasi tidak menyalakan 

fitur Global Positioning System(GPS) 

dan terjadi juga saat chache aplikasi 

sudah penuh. Oleh karena itu, diperlukan 

perbaikan agar aplikasi dapat berjalan 

lebih stabil. Selain perbaikan yang 

dilakukan, aplikasi DSS Padi perlu 

diperbaharui sesuai dengan penelitian 

terbaru yang telah dilakukan. 

Penambahan fitur tentang deteksi 

penyakit blas, menu artikel dan 

perubahan desain antarmuka perlu 

dilakukan agar lebih memudahkan 

petani dan penyuluh pertanian dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Metodologi Penelitian 

1. Tahapan Penelitian 

Gambar 1 menyajikan urutan 

pelaksanaan penelitian dalam bentuk 

diagram. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Diagram alir tahapan 

penelitian 

 

A.  Tahap Inventarisasi Potensi dan 

Masalah 

Pada tahap ini dilakukan penelaahan 

dan pengumpulan informasi dari 

penelitian terdahulu dengan mencari 

potensi dan masalah dari aplikasi DSS 

Padi. Selanjutnya, informasi yang 

diperoleh akan digunakan sebagai 

penunjang aplikasi DSS Padi. 

B. Tahap Pengumpulan Informasi 

Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan informasi sebagai 

referensi pengembangan aplikasi DSS 

padi. Informasi yang dikumpulkan 

berupa research dari peneliti lain dan 

juga artikel-artikel ilmiah yang berkaitan 

dengan DSS dalam memproduksi padi. 

C. Tahap Perancangan Program 

Pada tahap dilakukan pembuatan 

rancangan dengan konsep data yang 

telah didapat dari tahapan sebelumnya, 

yaitu tahap potensi dan masalah dengan 

membuat blueprint dari aplikasi yang 

akan dikembangkan. 

D. Tahap Validasi Rancangan Program 

Pada tahap ini dilakukan validasi 

untuk  melihat  sejauh  mana  rancangan 
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program berjalan sesuai dengan harapan. 

Validasi ini dilakukan oleh pihak lain 

untuk mendapatkan saran-saran 

perbaikan. 

E. Tahap Perbaikan Rancangan 

Program 

Pada tahap ini dilakukan perbaikan 

terhadap rancangan program 

berdasarkan saran-saran yang didapat 

pada tahap sebelumnya. 

F. Tahap Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian 

terhadap rancangan yang sudah 

diperbaiki sebelumnya. Pengujian 

dilakukan di lapangan dan dari berbagai 

merk smartphone android agar 

mengetahui rancangan program sudah 

berjalan dengan baik dan sesuai. 

 

2. Rancangan Program 

a. Permodelan Use Case Diagram 

Use Case Diagram (UCD) 

merupakan pemodelan untuk 

memodelkan kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang dibuat. UCD 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara 

satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi. UCD merupakan suatu bentuk 

diagram yang menggambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem dilihat dari perspektif 

pengguna di luar sistem. UCD pada 

Gambar   2   di   bawah   ini  merupakan 
sebuah     gambaran     cara     pengguna 
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Gambar 2. Permodelan use case 

diagram 

 

b. Permodelan Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan 

rangkaian urutan pesan dalam interaksi 

antara sejumlah objek. Dalam program 

modifikasi antarmuka DSS Padi ini 

terdapat 3 sequence diagram yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sequence Diagram menu Identifikasi 

Nutrisi Tanaman 
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Gambar 3. Permodelan sequence 

diagram menu identifikasi nutrisi 

tanaman 
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2. Sequence Diagram Menu Identifikasi 

Penyakit Tanaman 
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Gambar 4. Permodelan sequence 

diagram menu identifikasi penyakit 

tanaman 

3. Sequence Diagram Menu Artikel 
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a. Antarmuka Menu Utama 

Antarmuka menu utama berisi pilihan 

menu yang tersedia pada aplikasi DSS 

Padi. Menu-menu tersebut antara lain 
Se

a
rv

d
er

alah   identifikasi   kecukupan   nutrisi 

tanaman, identifikasi penyakit tanaman 

dan artikel. 
 

Gambar 6. Antarmuka menu utama 
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Pilih Judul Artikel   
 
 

Tampil Artikel Terpilih  

b. Antarmuka Profil 

Antarmuka profil merupakan bagian 

dari menu identifikasi nutrisi tanaman 

dan menu identifikasi penyakit tanaman. 

Halaman ini berisi tentang informasi 

dasar pengguna dan riwayat 

penggunaan. 

Gambar 5. Permodelan sequence 

diagram menu artikel 
 

Hasil dan Pembahasan 

1. Tampilan Aplikasi 

Menurut Galitz (2007), user interface 

(antarmuka pengguna) adalah bagian 

dari komputer dan perangkat lunak yang 

dapat dilihat, didengar, disentuh, diajak 

bicara, dan yang dapat dimengerti secara 

langsung oleh manusia. Maka dari itu, 

user interface dapat dikatakan sebagai 

teknik dan mekanisme dari tampilan 

antarmuka untuk berinteraksi dengan 

pengguna. Berikut adalah antarmuka 

dari aplikasi DSS Padi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. (a.) Antarmuka profil 

identifikasi nutrisi tanaman; (b) 

Antarmuka profil identifikasi penyakit 

tanaman. 
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c. Antarmuka Permintaan 

Antarmuka permintaan merupakan 

bagian dari menu identifikasi nutrisi 

tanaman dan menu identifikasi penyakit 

tanaman. Halaman ini berisi formulir 

untuk isian data. Data yang dibutuhkan 

adalah jenis padi, tanggal tanam, 

koordinat, dan lokasi. Jika fitur lokasi 

diaktifkan, maka koordinat dan lokasi 

akan terisi secara otomatis. Sebaliknya 

jika lokasi dimatikan, maka pengisian 

lokasi dilakukan secara manual. 
 

 

Gambar 8. Antarmuka permintaan 

 

d. Antarmuka Kirim Foto 

Antarmuka kirim foto merupakan 

bagian dari menu identifikasi nutrisi 

tanaman dan menu identifikasi penyakit 

tanaman. Pada Halaman ini, pengguna 

dapat mengambil citra/foto yang ingin 

diidentifikasi status 

pemupukan/penyakit. Pengguna dapat 

mengambil foto secara langsung ataupun 

mengambil dari galeri, kemudian 

mengunggah ke server. 
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Gambar 9. Antarmuka kirim foto 

 

e. Antarmuka Hasil Identifikasi 

Antarmuka hasil identifikasi 

merupakan bagian dari menu identifikasi 

kecukupan nutrisi tanaman dan menu 

identifikasi penyakit tanaman. Halaman 

ini berisi hasil identifikasi dari foto/citra 

yang sudah diunggah oleh pengguna, 

yang kemudian diolah oleh server. 
 

 
Gambar 10. Antarmuka hasil 

identifikasi 
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f. Antarmuka Kumpulan Artikel 

Antarmuka kumpulan artikel 

merupakan bagian dari menu artikel. 

Halaman ini berisi list artikel tentang 

produksi padi yang diurutkan 

berdasarkan jumlah dilihat. Fitur yang 

tersedia pada halaman ini adalah fitur 

pencarian, fitur kategori dan fitur 

urutkan. 
 

Gambar 11. Antarmuka kumpulan 

artikel 

 

g. Antarmuka Tampil Artikel 

Antarmuka tampil artikel merupakan 

bagian dari menu artikel. Halaman ini 

menampilkan artikel yang dipilih pada 

halaman kumpulan artikel. 

 
Gambar 12. Antarmuka tampil artikel 
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2. Pengujian Black-Box 

Pengujian black-box dilakukan untuk 

mengetahui apakah fungsi dari aplikasi 

dapat digunakan dengan baik dan sesuai 

dengan perancangan yang telah dibuat. 

Hasil uji black-box ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. 

Pengujian Black-Box 
 

No. Uji kasus Hasil 

pengujian 

1. User dapat 
melakukan login 

Sesuai 

2. User dapat memilih 

menu yang tersedia 

pada aplikasi DSS 

Padi 

Sesuai 

3. User dapat mengisi 

lokasi secara 

manual kemudian 

data koordinat 

bujur dan lintang 

akan muncul secara 
otomatis 

Sesuai 

4. User dapat 

melakukan upload 

data ke server 

Sesuai 

5. User dapat melihat 

hasil rekomendasi 

Sesuai 

6. User dapat 

mengakses riwayat 

konsultasi 

Sesuai 

7. User dapat 

menggunakan fitur 

pencarian artikel 

Sesuai 

8. User dapat 

memilih kategori 

artikel 

Sesuai 

9. User dapat 

melakukan logout 

Sesuai 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah 

disampaikan sebelumnya diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Penambahan fitur identifikasi 
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pada Aplikasi DSS Padi dapat 

memberi kemudahan pada petani 

dalam pengambilan keputusan 

tentang produksi padi. 

2. Pengujian black-box menunjukkan 

bahwa, secara fungsional aplikasi 

sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai perancangan yang telah 

ditetapkan. 

3. Aplikasi DSS Padi berjalan dengan 

interaksi antara user dengan server 

sehingga dapat mengurangi human 

error. 
 

Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah perlunya 

penambahan fitur untuk identifikasi 

serangan hama/penyakit lain, sehingga 

dapat membantu petani dalam 

pengambilan keputusan. 
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Abstrak 

Tujuan utama pentanahan adalah menciptakan jalur yang low-impedance (tahanan 

rendah) terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Sistem 

pentanahan yang efektif akan meminimalkan efek tersebut. Sistem pentanahan 

memegang peranan yang sangat penting dalam sistem proteksi. Sistem pentanahan 

digunakan sebagai jalur pelepasan arus gangguan ke tanah. Menurut fungsinya 

pentanahan dibedakan menjadi 2, yaitu pentanahan titik netral sistem tenaga dan 

pentanahan peralatan. Pentanahan netral sistem tenaga berfungsi sebagai pengaman 

sistem atau jaringan, sedangkan pada pentanahan peralatan berfungsi sebagai pengaman 

terhadap tegangan sentuh Pengukuran jenis elektroda pentanahan pada transformator 

distribusi 20 kV Rayon Lhoksukon PT.PLN (Persero) Area Lhokseumawe Rayon 

Lhoksukon menggunakan 4 elektroda batang dengan nilai tahanan pentanahan sebesar 2 

Ohm. 

Kata kunci : tranformator, elektroda, earth tester 

 

Latar belakang 

Penyaluran kebutuhan tenaga listrik 

tersebut dari produsen listrik ke 

konsumen diperlukan suatu jaringan dan 

gardu distribusi. Pada saat terjadi 

gangguan, arus gangguan yang dialirkan 

ke tanah akan menimbulkan perbedaan 

tegangan pada permukaan tanah yang 

disebabkan karena adanya tahanan 

tanah. 

Sambungan ke tanah diperlukan 

untuk melindungi peralatan-peralatan 

komunikasi dan personal terhadap 

bahaya petir atau kesalahan pada power 

sistem dan juga dapat berfungsi sebagai 

servis pada suatu sistem. Untuk 

merencanakan suatu sistem pentanahan 

ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan, antara lain Tahanan 

Jenis Tanah, Struktur tanah, keadaan 

lingkungan, biaya, ukuran dan bentuk 

sistemnya. 

Pentanahan peralatan adalah 

penghubungan bagian bagian peralatan 

listrik yang pada keadaan normal tidak 

dialiri arus. Tujuannya adalah untuk 

membatasi tegangan antara bagian 

bagian peralatan yang tidak dialiri arus 

dan antara bagian bagian ini dengan 

tanah sampai pada suatu harga yang 

aman untuk semua kondisi operasi baik 

kondisi normal maupun saat terjadi 

gangguan. 

Sistem pentanahan ini berguna untuk 

memperoleh potensial yang merata 

dalam suatu bagian struktur dan 

peralatan serta untuk memperoleh 

impedansi yang rendah sebagai jalan 

balik arus hubung singkat ke tanah. Bila 

arus hubung singkat ke tanah dipaksakan 

mengalir melalui tanah dengan tahanan 

yang tinggi akan menimbulkan 

perbedaan tegangan yang besar dan 

berbahaya. 

Tinjauan Pustaka 

A. Sistem Pertanahan Pada Tranformator 

Distribusi 20 kV 

Pada sistem tenaga yang semakin 

besar dengan panjang saluran dan 

besarnya tegangan, akan menimbulkan 

arus gangguan yang semakin besar. 
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Dengan demikian apabila terjadi 

gangguan tanah akan semakin besar dan 

busur listrik tidak dapat padam dengan 

sendirinya ditambah gejala-gejala busur 

tanah semakin menonjol. Gejala busur 

tanah adalah suatu proses terjadinya 

pemutusan (clearing) dan pukulan balik 

(restriking) dari busur listrik secara 

berulang-ulang. Hal ini sangat berbahaya 

karena dapat menimbulkan tegangan 

transient yang lebih tinggi dan dapat 

merusak peralatan juga akan membahayakan 

pekerja atau masyarakat di sekitarnya 

karena akan timbul tegangan sentuh. 

Oleh karena itu, pada sistem tenaga besar 

(pada sistem Y) titik netral sistem 

ditanahkan (digrounding) melalui 

tahanan atau resitance.  

 

B. Sistem TT atau sistem Pembumian 

Pengaman (Sistem PP) 

Huruf pertama menyatakan 

pembumian sistemnya (titik netral 

tranformator). Huruf kedua menyatakan 

bagaimana badan peralatan dihubungkan 

ke oleh penghantar pengaman. Sistem 

TT berarti, titik netral tranformator 

(sistem) ditanahkan (huruf T pertama). 

Dan badan peralatan dihubungkan ke 

tanah (huruf T kedua). 

Pada sistem TT di pelanggan kawat 

netral dan grounding tidak tersambung, 

sedangkan kawat grounding digunakan 

untuk pengaman dan disambung 

langsung pada box alat pengukur dan 

pembatas. Sistem ini masih digunakan 

oleh perusahaan PLN dan banyak 

ditemui pada konsumen listrik. 

Sistem TT dilakukan dengan cara yaitu: 

a. Membumikan titik netral sistem 

listrik di sumbernya, 

b. Membumikan BKT perlengkapan 

dan BKT instalasi listrik, 

sedemikian rupa sehingga 

apabila terjadi kegagalan isolasi 

tercegahlah bertahannya tegangan sentuh 

yang terlalu tinggi pada BKT tersebut 

karena terjadinya pemutusan suplai 

secara otomatis dengan bekerjanya gawai 

proteksi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem TT 

 

C. Sistem TN 

Titik  netral  sistem  dikentanahkan  

(huruf  T pertama), serta badan peralatan 

/ instalasi dihubungkan ke penghantar 

netral (huruf kedua N). Menurut PUIL 

penghantar netral yang berfungsi juga 

sebagai penghantar pengaman disebut 

penghantar nol (IEC menyebutnya 

sebagai PEN = Protective Earth Neutral 

konduktor). 

Sistem tenaga listrik TN mempunyai 

satu titik yang dibumikan langsung, 

BKT instalasi dihubungkan ke titik 

tersebut oleh penghantar proteksi. Ada 

tiga jenis sistem TN sesuai dengan 

susunan penghantar netral dan 

penghantar proteksi yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sistem TN-S : Di mana 

digunakan penghantar proteksi terpisah 

di seluruh sistem, 

b. Sistem TN-C-S : Di mana fungsi 

netral dan fungsi proteksi tergabung 

dalam penghantar tunggal di sebagian 

sistem, 

c. Sistem TN-C : Di mana fungsi 

netral dan fungsi proteksi tergabung 

dalam penghantar 

 

c. tunggal di seluruh sistem. 
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Gambar  2. Sistem TN 

 

D. Sistem IT 

Titik  netral  terisolasi/tidak  dibumikan  

(huruf pertama I), sedangkan badan 

peralatan dibumikan. Dalam PUIL 1987 

sistem IT ini dikenal dengan nama sistem 

penghantar pengaman (HP). Titik netral 

tranformator atau sumber tidak di 

bumikan atau dibumikan melalui 

tahanan tinggi (lebih dari 1000 Ω), 

sedangkan bagian konduktif terbuka 

peralatan termasuk juga instalasi dan 

bangunan saling dihubungkan dan di 

bumikan.Karena netralnya tidak 

dibumikan maka arus gangguan kebumi 

yang terjadi sangat kecil, yaitu hanya 

terdiri dari arus kapasitansi dan arus 

bocor isolasi serta arus detector tegangan 

(bila digunakan). 

Persyaratan pembumian ringan yaitu hanya 

maksimum 50Ω dan tegangannya juga 

kecil. Karena arus gangguan kecil, 

pengaman arus lebih tidak akan bekerja 

karena kecilnya tegangan sentuh, sistem 

dimung-kinkan operasi terus dalam 

gangguan satu fasa ke bumi/badan 

peralatan. Pada waktu terjadi gangguan 

ke tanah, tegangan antara fasa yang baik 

dengan tanah akan naik, untuk 

mengetahui adanya kenaikan tegangan 

ini dapat dipasang detector (alat ukur 

tegangan) pada setiap fasa dengan 

tanah.Bila tegangan ini tidak dapat 

diperbaiki, kemudian terjadi kegagalan 

isolasi kedua ditempat yang lain maka 

akan terjadi gangguan hubung singkat 

yang besar dan alat pengaman akan 

bekerja. Sistem HP ini hanya dipakai 

pada instalasi terbatas, missalnya 

missalnya dalam pabrik dengan 

pembangkit sendiri atau tranformator 

sendiri dengan kumparan terpisah,atau 

sumber listrik daruat yang dapat 

dipindah-pindah untuk melayani beban 

yang dapat dipindah-pindah. 

Sistem tenaga listrik IT mempunyai semua 

bagian aktif yang diisolasi dari bumi, atau satu titik 

dihubungkan ke bumi melalui suatu impedans. 

BKT instalasi listrik dibumikan secara independen 

atau secara kolektif atau ke pembumian sistem. 

 

 
Gambar 3. Sistem IT 

 

E. Pemilihan Metode Pengetanahan 

Pemilihan  metode  pengetanahan  tergantung 

dari : segi praktis, menjaga kontunitas sistem, 

memperkecil gangguan yang lebih besar, dan 

kompromi keseimbangan antara arus dan 

tegangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan metode pengetanahan. harus 

diperhatikan dalam pemilihanmetode 

pengetanahan dari suatu sistem tenaga, ialah : 

a. Selektivitas dan sensitivitas dari rele 

gangguan tanah. 

b. Pembatasan besar arus gangguan tanah. 

c. Tingkat pengamanan terhadap tegangan 

surja dengan arester. 

d. Pembatasan tegangan lebih transien. 

 

F. Metode Pengetanahan Sistem 

Distribusi  

Pada sistem Tegangan Menengah sampai 

dengan 20 kV harus selalu diketanahkan 

karenamenjaga kemungkinan kegagalan sangat 

besar olehtegangan lebih transient tinggi yang 

disebabkan olehbusur tanah (arching ground atau 

restriking ground faults). Untuk itu pengetanahan 

yang sesuai dengan kreteria adalah : 
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1. Tahanan  Rendah,  terutama  untuk  

sistemyang dipakai mensuplai mesin-

mesin berputar, khususnya pemakaian 

dalam industri. 

2. Tahanan Tinggi, dengan tahanan tinggi 

kerusakan karena arus sangat berkurang. 

Pengetanahan ini dipilih dengan tujuan : 

a. Mencegah pemutusan yang tidak 

direncanakan 

b. Apabila sistem sebelumnya dioperasikan 

tanpa pengetanahan dan tidak ada rele 

tanah yang dipasang. 

c. Apabila pembatasan kerusakan karena 

arus dan tegangan lebih. 

Pengetanahan Langsung, mempunyai biaya 

paling rendah dari semua metode Pengetanahan, 

untuk sistem distribusi saluran udara (SUTM) dan 

sistem yang disuplai dengan trafo dengan 

pengaman lebur pada sisi primer perlu 

memberikan arus gangguan yang cukup untuk 

melebur pengaman leburnya. Dalam standart 

SPLN no. 2 tahun 1978 ditetapkan pengetanahan 

Jaringan Tegangan Menengah adalah 

pengetanahan netral sistem 20 kV beserta 

pengamannya dengan tahanan. 

 

G. Komponen Utama Sistem Pentanahan 

Dalam system pentanahan komponen- 

komponen utama yang diperlukan antara lain 

elektroda pentanahan dan hantaran pentanahan 

berperan sangat besar Elektroda Pentanahan adalah 

penghantar yang ditanam dalam tanah dan sebagai 

kontak langsung dengan tanah yang diusahakan 

sampai mencapai titik air tanah. Bahan elektroda 

pentanahan ialah tembaga atau baja profil 

digalvanisir atau pipa galvanis, sedangkan ukuran 

dan jenis elektroda pentanahan bermacam-macam 

tergantung dari lokasi dan metode pentanahannya. 

Jenis elektroda pentanahan antara lain : 

a. Elektroda Batang / pasak yaitu elektroda 

dari batang logam tembaga Cu ( Cupper 

Rod /Ground Rod ) berdiamater 

minimum 5/8”,atau batang logam baja 

profil /pipa galvanis berdiameter 1,5” 

yang dipancangkan tegak dalam tanah 

sedalam 2,75 meter. 

b. Elektroda pita ( strip plat ) yang dibentuk 

lingkaran ditanam minimum 0,5 – 1m 

dari permukaan tanah. 

c. Elektroda plat ditanam minimum 50 cm 

dari permukaan tanah. 

Elektroda jembatan (mesh/grounding bridge) 

dibuat dari strip plat yang dirangkai 89 menyerupai 

jembatan biasanya dipasang dibawah tower 

transmisi (Elektroda Jembatan Hantaran 

pentanahan yaitu hantaran sebagai penyalur arus, 

harus jenis penghantar yang baik, kuat secara 

mekanis dan dilindungi untuk menjaga 

kemungkinan gangguan mekanis yang dapat 

menyebabkan turunnya daya hantar ataupun 

terputus. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan 

dalam pemasangan sistem pentanahan adalah cara 

penyambungan/kontak sambung. 

Penyambungan harus baik dan benar sehingga 

memenuhi persyaratan mekanis maupun daya 

hantar listriknya, sambungan harus dapat dibuka 

dalam rangka pengujian besarnya tahanan 

pentanahan dan pemeliharaan. 

 

Metode Penelitian 

 

A. Pengukuran Tahanan Pentanahan  

Pengukuran tahanan pentanahan ber- tujuan 

untuk menetukan tahanan antara besi atau plat 

tembaga yang ditanam dalam tanah yang 

digunakan untuk melindungi peralatan listrik 

terhadap gangguan petir dan hubung singkat. 

Dengan demikian pelat tersebut harus ditanam 

hingga mendapatkan tahanan terhadap tanah 

sekitar yang sekecil-kecilnya. Untuk mengukur 

tahanan pentanahan digunakan alat ukur tahanan 

pentanahan (Earth Resistance Tester), seperti 

diperlihatkan pada gambar 4. 

 

B. Metode pengukuran 

Metode  pengukuran  menggunakan  alat  

Earth tester dengan dua buah elektroda bantu. 

Adapun metodenya adalah meng- hubungkan 

terminal E (warna hijau) ke elektroda utama, 

dengan menghubungkan terminal P (warna 

kuning) ke elektroda pembantu yang pertama dan 

terminal C (warna merah) ke elektroda bantu yang 

ke dua. 

Rangkaian pengukuran tahanan pentanahan: 
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Gambar 4. Rangkaian pengukuran 

tahanan pentanahan 

 

C. Peralatan yang digunakan 

Peralatan  yang  digunakan  dalam  

melakukan pengukuran ini untuk 

mendapat-kan hasil yang diinginkan 

diantaranya adalah; 

1. Mengger tanah (earth resistance 

tester). 

2. Grounding pembantu, 

3. Kabel penghubung secukupnya. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Hasil Pengukuran Resistansi Tanah 

 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Resistansi Tanah Pada 

Tranformator 200 kVA 
No Data Keterangan 

1 Jenis Elektroda Batang 

2 Kedalaman 2 Meter 

3 Jumlah Elektroda 4 Batang 

4 Resistansi (Ω) 2 Ohm 

 

Setelah melakukan pengujian dilapangan 

pada tranformator 200kVA dengan 

menggunakan elektroda jenis batang dengan 

kedalaman 2 meter. 

Untuk memeroleh tahanan elektroda 

pembumian yang lebih rendah, harus dipakai 

beberapa elektroda pembumian yang 

dihubungkan satu sama lain (parallel) yang 

merupakan satu pembumian. Elektroda yang 

digunakan pada pentanahan tranformator 

tergantung pada kondisi tanah daerah 

tersebut,maka elektroda yang di pasang harus 

disesuaikan. 

Setelah melakukan pengukuran, hasil yang 

diperoleh sebesar 2 Ohm sudah bisa digunakan 

karena harga tahanan maksimum yang 

diperbolehkan adalah 5 ohm. Maka untuk 

mendapatkan tahanan yang lebih kecil perlu 

dilakukan penambahan 1 batang elektroda, dan 

semakin lebar jarak penanaman kedua elektroda 

maka akan semakin kecil nilai tahanan 

pembumiannya. 

Kesimpulan 

1. Sistem pentanahan pada 

transformator distribusi 20 kV rayon 

Lhoksukon PT.PLN (Persero) area 

Lhokseumawe rayon Lhoksukon 

menggunakan elektroda batang yang 

ditanamkan dengan kedalaman 2 

meter. 

2. Pengukuran dilakukan menggunakan alat 

ukur earth tester dengan menggunakan 

2 buah elektroda bantu dan kabel 

penghubung secukupnya. 

3. Setelah melakukan pengukuran nilai 

pengukuran yang diperoleh sebesar 2 

Ohm dengan menggunakan 4 buah 

elektroda batang. 

4. Dengan nilai tahanan sebesar 2 Ohm 

sudah dapat digunakan sesuai 

dengan standar PUIL 2000 dengan 

nilai tahanan maksimum 5 Ohm. 
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Abstrak 

 

Teknologi FDD (Frequency Division Duplexing) dan TDD (Time Division 

Duplexing)I merupakan teknologi duplex yang digunakan pada jaringan 4G LTE. 

Teknologi FDD di Indonesia di gelar pada band frekuensi frekuensi 900MHz, 

1800MHz dan 2100MHz. Sedangkan pada teknologi TDD menggunakan frekuensi 

2300 MHz. Untuk melihat permormansi dari sisi  coverage maka dilakukan 

pengukuran terhadap kuat sinyal melaui pengukuran secara langsung di lapangan 

sehingga bisa ditentukan teknologi dan band frekuensi yang sesuai untuk daerah 

pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan mengambil dua sampel frekuensi yang 

berbeda yaitu 1800MHz untuk FDD dan 2300 untuk TDD. Pengukuran coverage 

dilakukan pada BTS existing yang sama dan BTS yang berbeda untuk kedua mode 

FDD dan TDD. Parameter yang digunakan dalam pengukuran ialah nilai RSRQ yang 

merupakan salah satu parameter dasar pada KPI (Key Performance Indicator). Hasil 

pengukuran collect data drivetest diperoleh jangkauan coverage area terjauh sebesar 

789m yakni pada teknologi FDD (Frequency Division Duplexing) yang 

menggunakan frekuensi 1800 MHz. Dan pada TDD 2300 sejauh 633m 

 

Kata Kunci: Drivetest, KPI, coverage, RSRP 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan telekomunikasi saat 

ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Kemajuan dalam 

telekomunikasi ini seiring dengan 

peningkatan jumlah pengiriman data. 

Hal ini memicu munculnya era 

broadband yang dapat mengatasi 

masalah pengiriman data yang lebih 

besar dengan waktu yang lebih cepat. 

Teknologi LTE (Long Term Evolution) 

merupakan salah satu teknologi dari 

era broadband yang dapat menawarkan 

kecepatan akses data mencapai 100 

Mbps atau sekitar 4 kali kecepatan 

teknologi HSPA+. Salah satu hal yang 

menjadi permasalahan dalam 

implementasi LTE di Indonesia adalah 

alokasi frekuensi. LTE memang 

memberikan beberapa alternatif 

alokasi frekuensi yang dapat 

digunakan seperti 700, 850, 900, 1800, 

2100 dan 2300 MHz dan dengan lebar 

pita yang dapat disesuaikan yaitu 5, 10, 

15 dan 20 MHz.   

Jaringan LTE di Indonesia 

menggunakan dua teknologi duplex 

yaitu LTE FDD (Frequency Division 

Duplex) dan LTE TDD (Time Division 

Duplex). Indonesia menggunakan 

frekuensi 1800 MHz dan 900 MHz 

utuk FDD sedangkan LTE TDD pada 

frekuensi 2300MHz [1-10]. LTE TDD 

mempunyai karakteristik kecepatan 

downlink sangat kuat dan kecepatan 

uplink cenderung lemah. Ini 

menguntungkan baik bagi operator dan 

pengguna, karena umumnya 

penggunaan downlink lebih besar 

daripada uplink. Sementara LTE FDD 

mempunyai karakteristik akses 

downlink dan uplink yang seimbang 

[8]. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

dilakukan penelitian yang membahas 

teknologi duplex untuk melihat 

mailto:sriyusnita@pnp.ac.id
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maksimum jangkauan coverage pada 

daerah Padang. Pengambilan data 

dilakukan pada BTS tipe FDD   1800   

MHz  dan   TDD   2   300 MHz.Metode 

yang digunakan yaitu metode 

Coverage Planing berdasarkan variasi 

bandwidth dengan membandingkan 

berapa jangkaun coverage yang dapat 

dicapai oleh masing teknologi TDD 

dan FDD tersebut.  

Dengan adanya data dalam satu site 

E- node B terdapat sekaligus TDD dan 

FDD, maka penulis tertarik membahas 

tentang analisis perbadingan pada site 

E-node B dengan frekuensi 1800 MHz 

untuk FDD dan 2300 MHz untuk 

TDD. Kemudian juga bisa menentukan 

berapa jangkaun coverage area LTE 

yang tercapai oleh masing teknologi 

TDD dan teknologi FDD yang 

digunakan. 

 

METODE 

Untuk melakukan pengukuran 

coverage area antara teknologi FDD 

dan teknologi TDD dilakukan tiga ba 

gian utama. Untuk menganalisa 

perbedaan teknologi TDD dan FDD 

sinyal 4G dengan melakukan drivetest  

ada site BTS yang sudah ada. Yakni 

perencanaan jalur, Pengambilan data 

drivetest dan Analisa hasil drivetest. 

Blok metode sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Blok metode penelitian 

 

Menentukan daerah layanan 

Dalam menentukan wilayah layanan 

dilakukan adalah pemetaan wilayah. 

Hal ini berguna untuk mendukung 

wilayah yang akan diukur sinyalnya 

dengan metode drivetest. Daerah yang 

ditentukan adalah dareah yang ada 

teknologi TDD dan Teknologi FDD. 

Sehubungan dalam menentukan 

wilayah dapat dilihat dari data MKOM 

operator Telkomsel cluster Kota 

Padang. Jadi wilayah yang ditentukan 

adalah pada daerah Arai Pinang 

Pegambiran. Penulis menggunakan 

aplikasi googleearth sebagai 

pendukung keberadaan permukiman 

pada wilayah tersebut. Berikut 

tampilan jalur drivetest yang 

ditunjukkan dengan garis warna merah 

pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Tampilan jalur drivetest 

 

Pengambilan data 

Pada pengambilan data  perlu 

pemetaan wilayah yang berguna untuk 

menentukan daerah layanan BTS. 

Kemudian setelah membuat jalur 

dilakukan pengambilan data pada BTS 

terpasang untuk kedua teknologi TDD 

dan FDD dengan metode drivetest. 

Pada pengambilan data drivetest perlu 

memperhatikan dua hal penting yaitu 

koneksi jaringan dan data yang 

diambil. Pada pengambilan data kita 

menggunakan koneksi data operator 

Telkomsel. Kem udian data yang 

diambila dalah FDD 1800 MHz dan 

TDD 2300. Pengambilan d ata 

drivetest menggunakan TEMS Pocket 

Samsung Galaxy S5 SM-G900I  

(LTE/WCDMA/GSM). Pengambilan 

data drivetest dengan TEMS pocket ini 

dilakukan dengan menggunakan 

kendaraan roda empat serta 

dikoneksikan dengan Global 

Positioning System (GPS). Sehingga 

data yang didapatkan secara real time.   

 

HASIL DAN ANALISA 

Setelah pengambilan data dilakukan 
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adalah Analisa hasil drivetest. Hasil 

drivetest tersebut dibandingkan 

dengan nilai KPI (Key Performance 

Indicator). KPI (Key Performance 

Indicator) adalah parameter- 

parameter yang menjadi indikator 

bagus atau tidaknya (performance) 

suatu jaringan telekomunikasi. 

Setidaknya terdapat lima indikator 

warna umum yang digunakan sebagai 

penentu baik atau buruknya suatu 

sinyal pada KPI. Yakni purple, blue, 

green, yellow dan red [2]. Purple  

menandakan bahwa sinyal tersebut 

tergolong sangat baik, blue 

menandakan bahwa sinyal tersebut 

baik, green menandakan bahwa sinyal 

tersebut cukup baik, yellow 

menandakan bahwa sinyal tersebut 

lemah atau cukup buruk, dan red 

menandakan bahwa sinyal tersebut 

sangat buruk. Diantaranya terdapat 

beberapa parameter dasar indikator 

kualitas sinyal 4G seperti RSRP 

(Reference Signal Received Power), 

SINR (Signal to Interference Noise 

Ratio) dan RSRQ (.Reference Signal  

Received Quality). 

 

RSRP (Reference Signal Received 

Power) 

RSRP merupakan sinyal LTE power 

yang diterima oleh user dalam 

frekuensi tertentu.Semakin jauh jarak 

antara site dan user, maka semakin 

kecil pula RSRP yang diterima oleh 

user. RS merupakan Reference Signal 

atau RSRP di tiap titik jangkauan 

coverage. User yang berada di luar 

jangkauan maka tidak akan 

mendapatkan layanan LTE. Berikut 

range daya penerima pada tabel1. 

 

Tabel 1. Range nilai RSRP (dBm) 

RSRP Color Strength (dBm) 
Excellent Blue -80 =< x 
Good Green -95 =< x < -80 
Low Yellow -110 =< x < -95 
Bad Red X < -110 

 

SINR (Signal to Interference Noise 

Ratio) 

Menurut Efriyendro [1] “SINR 

(Signal to Interference Noise 

Ratio)merupakan rasio antara rata-rata 

power yang diterima dengan rata-rata 

interference dan noise”. Semakin baik 

sinyal besar nilai SINR suatu sinyal 

maka semakin baik kualitas sinyal 

tersebut begitu sebaliknya. Berikut 

range SINR pada tabel 2.2 

 

Tabel 2. Range nilai SINR (dB) 

SINR Color Strength (dB) 

Excellent Blue 20 =< x 
Good Green 13 =< x < 20 

Low Yellow 0 =< x < 13 

Bad Red X < 0 
 
Reference Signal Received Quality 
(RSRQ) 

RSRQ merupakan parameter yang 

menentukan kualitas dari sinyal yang 

diterima. RSRQ dapat dihitung dengan 

formula berikut : 

( ) /RSRQ RSRP N RSSI= + (1) 

Tabel 3. Standar Nilai RSRQ  

SINR Color Strength (dB) 

Excellent Blue -9 =< x 
Good Green -15 =< x <-9 
Low Yellow -19 =< x <-15 

Bad Red X <-20 

 

Hasil drivetest ini diolah 

menggunakan aplikasi Tems Discovery 

dan MapInfo Pro. Secara garis besar 

bebarapa hal yang dihasilkan dari data 

drivetest tersebut melingkupi luas 

wilayah bad signal, data site BTS serta 

bad spot area. Kemudian data-data 

tersebut peneliti gunakan untuk 

membandingkan teknologi FDD 

(Frequency Division Duplexing) dan 

TDD (Time Division Duplexing). 

Berikut bagan tahap lanjutan 

ditunjukkan pada gambar 3. Setelah 

diolah menggunakan Tems Discovery 

dan Mapinfo Pro didapatkan hasil 

RSRQ. Untuk teknologi FDD hasil 

plotting logfile dapat dilihat pada 

gambar 4 
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Gambar 3. Bagan tahap lanjutan hasil 

drivetest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan hasil drivetest 

RSRQ Telkomsel FDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan hasil drivetest 

RSRQ Telkomsel TDD 

 

Gambar 4 tampak kualitas sinyal 

kualitas dari sinyal yang diterima 

operator Telkomsel pada teknologi 

FDD berdasarkan KPI memiliki 

kualitas yang baikkarenadidominasi 

oleh indicator green dan yellow, yang 

memiliki nilai yang berkisar Min 

hingga -3 dB. Kemudian untuk 

indikator yellow memiliki nilai 

berkisar-14 dB hingga -9 dB. Hal ini 

tampak pada hasil plotting drivetest 

dan legend (indikator warna KPI). 

Sedangkan untuk teknologi TDD  hasil 

plotting logfile dapat dilihat pada 

gambar 5. 

Gambar 5 tampak kualitas sinyal, 

kualitas dari sinyal yang diterima 

operator Telkomsel pada teknologi 

TDD berdasarkan KPI memiliki 

kualitas yang cukup buruk karena 

didominasi oleh indicator yellow yang 

memiliki nilai yang berkisar Min 

hingga -14 dB. Kemudian untuk 

indikator yellow memiliki nilai. 

Berkisar-19,5 dB hingga -14 dB, Hal 

ini tampak pada hasil plotting drivetest 

dan legend (indikator warna KPI). 

 
Perbandingan Coverage area antara 
teknologi FDD dan Teknologi TDD 

Untuk membandingkan jangkauan 

coverage area dilihat dari level 

penerimaan daya terjauh dari tiap-tiap 

sektor.  Pada teknologi FDD untuk 

coverage area yang didapatkan pada 

hasil drivetest. Untuk sektor awal yaitu 

0 derajat didapatkan jangkauan 

coverage area sebesar 789.1 meter 

dengan bandwith pada cell tersebut 

sebesar 15 MHz. Hasil pengukuran 

dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil pengukuran pada 

sektor 1 untuk FDD 

Sedangkan pada sektor 2 dengan 

azimuth 120 derajat didapatkan 

jangkauan coverage area sebesar 342,2 

meter dengan bandwith pada cell 

tersebut sebesar 15 MHz. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil drivetest 

Operator Telkomsel 

Cakupan Wilayah 

Perbandingan TDD 

dan FDD 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

 

208 

 

Gambar 7 Hasil pengukuran pada 

sektor 2 untuk FDD 

Sedangkan pada sektor terakhir 

dengan azimut 240 derajat didapatkan 

jangkauan coverage area sebesar 

872.1 meter dengan bandwith pada cell 

tersebut sebesar 15 MHz. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil pengukuran pada 

sektor 3 untuk FDD 

 

Sedangkan pada teknologi TDD 

untuk level penerimaan daya yang 

didapatkan pada hasil drivetest. Untuk 

sektor awal yaitu 0 derajat didapatkan 

jangkauan coverage area sebesar 

663.3 meter dengan bandwith pada cell 

tersebut sebesar 20 MHz. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Hasil pengukuran pada 

sektor 1 untuk TDD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 10 Hasil pengukuran pada 

sektor 2 untuk TDD 

 

 

Sedangkan pada sektor 2 dengan 

azimuth 120 derajat didapatkan 

jangkauan coverage area sebesar 

338.7 meter dengan bandwith pada cell 

tersebut sebesar 20 MHz. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada gmabar 

10. 

 

Sedangkan pada sektor terakhir 

dengan azimut 240 derajat didapatkan 

jangkauan coverage area sebesar 

922.8 meter dengan bandwith pada cell 

tersebut sebesar 20 MHz. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 

11. Pada hasil pengukuran tersebut 

dapat dilihat jangkauancoverage area 

terjauh didapatkan pada teknologi 

FDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Hasil pengukuran pada 

sektor 3 untuk TDD 

 
 
Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah 

diuraikan secara jelas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengukuran 

jangkauan pada kedua teknologi FDD 

dan TDD dilakukan dengan 

pengukuran jarak dari BTS ke 

bandwith terjauh yang dapat dicapai 

pada suatu Sel. Semakin besar 

frekuensi yang digunakan maka 

teknologi memiliki ukuran sel yang 

lebih kecil sehingga frekuensi yang 

lebih besar bagus untuk meningkatkan 

layanan data. 
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ABSTRAK 

 

Blas adalah penyakit yang menyerang tanaman padi akibat suhu yang terlalu 

rendah dan kelembaban udara yang terlalu tinggi. Budidaya penyakit blas dilakukan 

untuk penelitian lebih lanjut, dengan tujuan mengatasi kerugian-kerugian yang 

disebabkan olehnya. Penelitian dilakukan didalam rumah kaca guna memudahkan 

pengendalian iklim mikro sehingga syarat hidup penyakit blas dapat terpenuhi. Sistem 

kontrol pengendalian iklim mikro dirancang dan dijalankan dengan menggunakan 

raspberry pi 3 model B+. Sistem kontrol pengendalian iklim mikro menghubungan 

sistem pemantauan (monitoring), dan aktuator-aktuator. Sistem pemantauan terdiri dari 

sensor suhu dan kelembaban udara, serta sensor intensitas cahaya matahari. Sedangkan 

aktuator yang digunakan terdiri dari 3 aktuator, yaitu kipas exhaust, paranet, dan katup 

air yang tersambung ke kassa multi-layer sebagai pad. Hasil pengendalian iklim mikro 

menggunakan aktuator-aktuator tersebut diketahui dapat meningkatkan kelembaban 

udara dan menurunkan suhu di dalam rumah kaca. 

 

Kata kunci: Penyakit blas, Pengendalian iklim mikro, Raspberry pi 
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PENDAHULUAN 

 

Penyakit blas disebabkan oleh 

jamur Pyricularia grisea yang bisa 

hidup dan menginfeksi tanaman apabila 

kelembaban udara sekitar lebih dari 93% 

dan suhu berkisar antara 25-26 oC (Sudir 

et al., 2014). Penyakit blast dapat 

menyebabkan kehilangan hasil pada 

tanaman padi varietas Ciherang 

sebanyak 3.65 ton/ha atau setara dengan 

61% (Suganda et al., 2016). Besarnya 

kerugian akibat serangan penyakit blast 

pada padi, maka dilakukan riset untuk 

mengendalikannya. Riset ini dilakukan 

di dalam greenhouse dimana penyakit 

blast sengaja disebar di tanaman padi. 

Berdasarkan syarat hidup penyakit blast 

tersebut maka kelembaban udara dan 

suhu di dalam greenhouse harus 

dikondisikan. 

Greenhouse Hama dan Penyakit 

Tanaman (HPT) Unpad, adalah 

greenhouse yang diperuntukkan sebagai 

tempat penelitian hama dan penyakit 

blast. Iklim mikro di dalam Greenhouse 

HPT belum dilakukan pengendalian, 

sehingga kondisi iklim mikro di dalam 

greenhouse sering kali melampaui batas 

optimal untuk penyakit blas dapat hidup. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Hariadi (2007)(Hariadi, 2007) kondisi 

iklim di dalam greenhouse yang paling 

krusial untuk diamati adalah pada siang 

hari, pada saat suhu terlalu tinggi dengan 

RH terlalu rendah. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya mengenai 

pemantauan iklim mikro di dalam 

greenhouse G Unpad, suhu pada siang 

hari bisa mencapai 34,7 oC, dan 

kelembaban relatif 40% (Supriadi, 

2019). 

Greenhouse HPT Unpad, saat ini 

dilengkapi instrument pemantauan dan 

aktuator untuk mengendalian iklim 

mikro. Namun demikian, otomatisasi 

pengendalian iklim mikro di greenhouse 

ini belum dilakukan.  Penelitian ini 

bertujuan untuk merancang bangun 

sistem pengendalian iklim mikro di 

dalam greenhouse HPT Unpad, dimana 

sistem akan menggerakkan aktuator 

yang ada berdasarkan data hasil 

pemantauan, sehingga diharapkan 

kondisi iklim mikro di dalam 

greenhouse dapat mendekati kondisi 

optimum untuk pertumbuhan penyakit 

blas. 

 

METODE PENELITIAN 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

1. Pembuatan Prototype greenhouse 

Prototype dibuat semirip mungkin 

dengan greenhouse asli. Luas prototype 

greenhouse 1x1 meter dengan 

perbandingan skala 1:8. Sumber panas 

pengganti matahari dalam prototype 

menggunakan lampu pijar 50 Watt 

sebanyak 8 buah.  

 

2. Pemasangan Sensor dan Aktuator 

Sensor yang digunakan adalah 

sensor DHT11 dipasang 4 buah di setiap 

sisi prototype dan 1 buah DHT11 

dipasang diluar sebagai pembaca kondisi 

lingkungan. Aktuator yang dipasang 

berupa kipas, kassa yang bekerja sebagai 

pad, dan paranet. 

 

3. Pengendalian 

System otomatisasi pengendalian 

iklim mikro dirancang agar dapat 

mengendalikan iklim mikro didalam 

rumah kaca sesuai dengan syarat hidup 

penyakit blas. System pengendalian 

terdiri dari program pengendalian on-off 

dan pengendalian menggunakan fuzzy 

logic yang dijalankan di raspberry pi 3 

model B+ dengan Bahasa pemrograman 

python 3.8. Input dari program 

pengendalian adalah data hasil 

monitoring iklim mikro didalam 

greenhouse berupa kondisi suhu dan 

kelembaban udara. Output dari program 

pengendalian adalah perintah kepada 

setiap aktuator. 
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 Aktuator untuk mengendalikan 

suhu adalah kipas dan paranet. Program 

pengendalian kipas berupa program 

pengendalian on-0ff sedangkan paranet 

menggunakan program pengendalian 

menggunakan fuzzy logic. Aktuator 

untuk mengendalikan kelembaban udara 

adalah katup air yang tersambung 

dengan kassa berlapis sebagai pad, 

kipas. Program pengendalian katup air 

berupa program pengendalian on-off. 

 Pengoperasian aktuator terpisah 

dari Raspberry Pi tempat program utama 

dijalankan. Aktuator dioperasikan oleh 

Arduino berdasarkan perintah yang 

dikirim Raspberry Pi. Komunikasi 

antara Raspberry pi dan Arduino 

dilakukan menggunakan rs-485 

menggunakan komunikasi serial. Rs-485 

digunakan karena untuk menjaga 

keutuhan data yang dikirim dengan jarak 

antar device yang berjauhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data suhu dan kelembaban udara 

di dalam prototype greenhouse 

ditampilkan pada grafik 1 dan 2. 

 

 

 
Grafik 1. Suhu Rata-Rata Harian Prototype greenhouse 

 
Grafik 2. RH Rata-Rata Harian prototype 

Lampu di dalam prototype 

dinyalakan pada jam 06.00 dan 

dimatikan pada jam 18.00, hal ini 

bertujuan untuk memberi panas sebagai 

pengganti radiasi matahari. Prototype 

greenhouse diletakan di dalam ruangan, 

sehingga kondisinya lingkungan diluar 

prototype relatif setabil, berbeda dengan 

kondisi didalam prorotype. 

Suhu di dalam prototype mengalami 

kenaikan sejak lampu mulai dinyalakan, 

suhu tertinggi terjadi pada pukul 13.00 

hingga 14.00 sebesar 34 oC. sedangkan 

suhu terendah terjadi pada pukul 04.27 
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sebesar 24 oC. Suhu rata-rata pada siang 

hari sebesar 32 oC dan pada malam hari 

sebesar 25 oC.  

Berbeda dengan suhu, RH di 

dalam prototype mengalai penurunan 

sejak lampu mulai dinyalakan. RH 

tertinggi terjadi pada pukul 21.37 

sebesar 82%, Rh terendah pada pukul 

13.47 sebesar 47%. RH rata-rata pada 

siang hari sebesar 52%, dan pada malam 

hari sebesar 73%. 

Kondisi suhu dan RH didalam 

prototype jauh berbeda dari kondisi ideal 

bagi penyakit blas untuk hidup, yaitu 

pada suhu berkisar antara 25-26 oC, dan 

RH 93%. Waktu paling krusial 

dilakukannya pengendalian adalah pada 

siang hari, karena rata-rata suhu pada 

saat itu jauh dari target capaian. 

Penggunaan paranet di dalam 

prototype mempengaruhi suhu, 

sedangkan RH tidak ada perubahan. 

Suhu di dalam kipas lebih rendah apabila 

diberi naungan. Hal ini terjadi karena 

panas yang masuk dihalangi oleh 

naungan. Namun, perbedaan suhu ketika 

paranet dihamparkan tidak cukup besar, 

sehingga penggunaan paranet dilakukan 

bersamaan dengan aktuator lain. 

Pengendalian menggunakan kipas 

dan kassa basah sebagai pad, dapat 

meurunkan suhu dan meningkatkan RH. 

Kipas menyedot udara dari dalam 

prototype, berdasarkan kesetimbangan 

masa, akan ada udara yang masuk untuk 

menggantikan udara yang disedot 

keluar. Prototype dibuat dengan 

meminimalisir celah, sehingga udara 

yang masuk dipusatkan pada area lubang 

tempat kassa basah diletakkan. 

Pengendalian menggunakan kipas dan 

kassa basah termasuk kedalam 

pendinginan secara evaporatif atau 

evaporative cooling system. Udara yang 

masuk akan mengandung uap air lebih 

banyak dari udara luar dan suhu yang 

lebih rendah. Suhu tertinggi di dalam 

prototype greenhouse sebesar 29 oC 

dengan rata-rata suhu 26 oC. Sedangkan 

RH tertinggi sebesar 92% dengan rata-

rata RH 78%.  

Pengendalian untuk masing-

masing aktuator tidak dapat memenuhi 

target. Namun, apabila pengendalian 

dilakukan secara bersamaan maka target 

dapat di capai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kondisi suhu dan RH paling krusial 

yang membutuhkan pengendalian 

adalah pada siang hari, yaitu pada 

saat suhu terlalu tinggi dan RH terlalu 

rendah. 

2. Pengendalian menggunakan naungan 

paranet hanya memberi pengaruh 

yang kecil sehingga pada 

pengaplikasiaannya lebih baik 

dilakukan bersamaan dengan 

penggunaan aktuator lain. 

3. Pengendalian menggunakan kipas 

dan kassa basah sebagai pad dapat 

menurunkan suhu dan meningkatkan 

RH. 
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Raspberry Pi dengan Akses 

Informasi melalui Situs Web. 
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Abstrak 

Penggunaan greenhouse untuk budidaya tanaman memiliki kendala terkait iklim 

mikro yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, pengendalian iklim mikro (khususnya 

suhu dan kelembaban relatif udara) perlu diterapkan pada greenhouse untuk 

menciptakan kondisi optimalnya bagi pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan di 

dalamnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang bangun sistem 

aktuator pengendali suhu dan kelembaban udara di dalam greenhouse secara otomatis 

berbasis Arduino dan Raspberry Pi untuk pengendalian iklim mikro agar sesuai dengan 

kebutuhan tanaman di dalam greenhouse. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode rekayasa berupa rancang bangun (engineering design). Pengujian dilakukan 

selama satu minggu pada model greenhouse yang diletakkan di dalam ruangan yang 

dilengkapi dengan lampu pijar sebagai sumber kalor dan kipas isap serta humidifier 

sebagai aktuator. Suhu udara rata- rata di dalam model sebesar 24,9 °C dapat dijaga 

lebih rendah daripada suhu udara rata- rata di luar model yaitu sebesar 27,2 °C. 

Sedangkan kelembaban relatif udara rata-rata di dalam model sebesar 81% sedikit lebih 

tinggi daripada kelembaban relatif udara rata-rata di luar model yaitu sebesar 80%. 

Aktuator kipas isap dan humidifier yang telah dirancangbangun berhasil 

mengendalikan suhu dan kelembaban udara di dalam model greenhouse. 

 
Kata kunci : Aktuator, greenhouse, iklim mikro, mikrokontroler, sistem kendali 

 

Pendahuluan 

Sistem pertanian dengan lingkungan 

yang terkendali (dimana budidaya 

tanamannya di dalam greenhouse), dapat 

menjadi salah satu solusi bagi Indonesia 

menuju swasembada pangan. Penerapan 

greenhouse cukup berhasil dan banyak 

digunakan oleh kalangan petani di 

Indonesia. Di sisi lain, penggunaan 

greenhouse untuk budidaya tanaman 

memiliki konsekuensi terkait 

pengendalian iklim mikro di dalamnya. 

Oleh karena itu, pengendalian iklim 

mikro (khususnya suhu dan kelembaban 

relatif udara) perlu diterapkan pada 

greenhouse untuk menciptakan kondisi 

optimalnya bagi pertumbuhan tanaman 

yang dibudidayakan di dalamnya. 

Aspek pengkondisian iklim mikro 

dalam greenhouse telah dikaji oleh 

beberapa peneliti. Penggunaan aktuator 

untuk pengendali iklim mikro di dalam 

greenhouse untuk pertumbuhan tanaman 

sawi telah dikaji oleh Telaumbanua et 
al., (2014)[1], menggunakan 

mikrokontroler ATMega 8535. Sistem 

kendali yang dapat mengukur dan 

menyimpan data kondisi iklim mikro 

secara kontinyu setiap menit telah 

dirancangbangun oleh Pratama (2019)[2]. 

Namun demikian, aspek pengendalian 
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otomatis iklim mikro di dalam 

greenhouse menggunakan Raspberry Pi 

belum dilakukan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dilakukan rancang bangun 

otomatisasi aktuator pengendali suhu 

dan kelembaban udara pada greenhouse 

menggunakan Arduino dan Raspberry 

Pi. 

Penelitian yang dilakukan hanya 

meliputi otomatisasi aktuator sebagai 

instrumen pengendali suhu dan 

kelembaban udara di dalam greenhouse 

berbasis sistem kendali Arduino dan 

Raspberry. Otomatisasi akan dirancang 

dan diterapkan pada dua aktuator yaitu 

humidifier sebagai perangkat pengatur 

kelembaban relatif udara serta kipas isap 

untuk mengisap udara panas dari dalam 

ke luar greenhouse. 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode rekayasa berupa rancang 

bangun (engineering design) yang 

meliputi beberapa tahapan seperti 

identifikasi masalah, penetapan kriteria 

perancangan, analisis fungsional, 

perancangan struktural, analisis teknik, 

pembuatan gambar teknik, rancang 

bangun software/program, pembuatan 

hardware, serta pengujian. 

Pengujian dilakukan selama satu 

minggu pada model greenhouse yang 

diletakkan di dalam ruangan yang 

dilengkapi dengan lampu pijar sebagai 

sumber kalor dan kipas isap serta 

humidifier sebagai aktuator. 
 

Mekanisme Kerja Pengendali Kipas 

Isap 

Rangkaian kipas isap ini terdiri dari 2 
unit kipas isap (exhaust fan) yang 

langsung terhubung oleh aliran listrik. 

Kipas isap beroperasi dengan mengisap 

udara panas yang ada di dalam model 

greenhouse keluar. Dengan demikian, 

suhu udara di dalam model greenhouse 

menurun. Tampilan aktuator kipas isap 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Aktuator Kipas Isap 

Mekanisme Kerja Humidifier 

Perangkat pengatur kelembaban 

relatif udara (humidifier) ini terdiri atas 

dua reservoir air yang dipasang di atas 

serta di bawah dinding model 

greenhouse. Air yang ada di reservoir air 

atas akan mengalir melalui selang dan 

jatuh ke kasa yang diletakkan di dinding 

model greenhouse. Udara yang terisap 

melalui kipas isap akan tergantikan 

dengan udara yang masuk melalui 

dinding kasa yang basah sehingga dapat 

meningkatkan kelembaban relatif udara 

di dalam model greenhouse. Mekanisme 

kerja humidifier dan perangkatnya dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
 

 

Keterangan: 

1. Reservoir air atas 

2. Selang penyalur air 

3. Kasa 

4. Talang penampung air 

5. Reservoir air bawah 

: Arah aliran air 

Gambar 2. Sketsa Perangkat Humidifier 
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Hasil dan Pembahasan 

Data hasil pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Hasil Pengujian pada 

Model 

Greenhouse 
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Gambar 3. Profil suhu udara di dalam 

dan di luar model greenhouse 

 

Grafik perbandingan antara waktu 

pengujian terhadap kelembaban relatif 

udara rata-rata di dalam dan di luar 

model greenhouse dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
 

 

 

 
Grafik perbandingan antara waktu 

pengujian terhadap suhu udara rata-rata 

di dalam dan di luar model greenhouse 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 4. Profil kelembaban relatif 
(RH) di dalam dan di luar model 

greenhouse 
 

Analisis Data 

Berdasarkan data yang didapatkan, 

suhu udara rata-rata di dalam model 

sebesar 24,9 °C yang dapat dijaga lebih 

rendah daripada suhu udara rata-rata di 

luar model yaitu sebesar 27,2 °C. 

Sedangkan kelembaban relatif udara 

rata-rata di dalam model sebesar 81% 

 

Waktu 

(pukul) 

Suhu (°C) RH (%) 

Rata- 

rata 

dalam 
model 

Rata- 

rata 

luar 
model 

Rata- 

rata 

dalam 
model 

Rata- 

rata 

luar 
model 

00:00 23,2 27,0 83 87 

01:00 23,1 27,0 84 87 

02:00 23,1 27,0 86 85 

03:00 23,1 27,0 86 85 

04:00 23,1 26,9 84 84 

05:00 23,2 26,6 83 83 

06:00 23,1 26,8 84 84 

07:00 23,2 27,0 83 83 

08:00 24,0 27,0 83 82 

09:00 24,6 27,0 79 79 

10:00 26,4 27,2 77 74 

11:00 27,2 27,4 75 72 

12:00 27,4 27,7 73 70 

13:00 27,5 27,8 71 69 

14:00 27,4 27,7 73 70 

15:00 27,4 27,5 74 69 

16:00 27,4 27,4 75 72 

17:00 27,0 27,3 78 79 

18:00 26,7 27,3 79 80 

19:00 25,0 27,0 84 83 

20:00 23,8 27,0 85 85 

21:00 23,7 27,0 85 87 

22:00 23,5 27,0 83 87 

23:00 23,4 27,0 83 86 

Rata - 
rata 

24,9 27,2 81 80 
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sedikit lebih tinggi daripada kelembaban 

relatif udara rata-rata di luar model yaitu 

sebesar 80%. Penggunaan kipas isap dan 

humidifier sebagai aktuator mampu 

bekerja cukup baik dalam pengendalian 

suhu dan kelembaban udara di dalam 

model greenhouse. Suhu panas (sumber 

kalor) yang dihasilkan lampu pijar dapat 

dialirkan ke luar model menggunakan 

kipas isap, sedangkan humidifier bekerja 

secara efisien menjaga kelembaban 

relatif udara di dalam model tidak lebih 

rendah daripada kelembaban relatif 

udara di luar model. 

Grafik pada Gambar 3 dan 4 juga 

menunjukkan adanya rentang waktu 

yang mempengaruhi hasil pengujian 

yaitu pada siang hari yang membuat suhu 

menjadi lebih tinggi dan kelembaban 

relatif udara menjadi lebih rendah, 

namun dengan adanya aktuator kipas 

isap dan humidifier yang bekerja, hal ini 

dapat diatasi sehingga iklim mikro di 

dalam model dapat dikendalikan. 

Kesimpulan 

Aktuator kipas isap dan humidifier 

yang telah dirancangbangun berhasil 

mengendalikan suhu dan kelembaban 

relatif udara yang ada di dalam model 

greenhouse. 
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Abstrak 

Tiap tahunnya produksi kendaraan roda 2 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 ke 

tahun 2018 peningkatan mencapai angka 8.112.364 unit atau sebesar 7,24%.  Kendaraan 

roda  2  paling  banyak  diminati  penduduk  indonesia  terutama  kalangan  menengah  ke 

bawah untuk memudahkan mobilisasi dalam kegiatan keseharian.   Seiring pesatnya 

pertumbuhan   kendaraan   roda   2   angka   kriminal   pencurian   kendaraan   bermotor 

(curanmor)  pun  tinggi.  Tercatat  data curanmor tahun 2018 sebesar 27.731 kasus dan 

tahun  2017 sebanyak 35.226 kasus. Kendaraan roda 2 kerap menjadi objek curanmor 

sebab   lebih   mudah   dari   segi   mobilisasinya   dari   segi   proses   pencurian   hingga 

penjualannya  kepada  penadah  dibanding  dengan  kendaraan  roda  4  keatas.  Selain  

itu pula  sisi keamanan  yang  diberikan  produsen  kendaraan  roda  masih tergolong 

rendah, tercatat  hanya  beberapa  produsen  yang  menyematkan  fitur alarm dalam 

produksinya. Modus operandi yang sering pelaku gunakan ialah dengan merusak rumah 

kunci dengan menggunakan kunci T, selain itu juga dengan merampas secara langsung, 

berpura -pura meminjam hingga menyebar paku di jalanan tertentu. Penelitian ini 

bertujuan mengembangkan sebuah alat (Smart motor) yang dapat dijadikan pengaman 

anti maling (curanmor)  dengan  media  validasi SIM dan STNK pemilik kendaraan 

sehingga motor tidak dapat dihidupkan jika tidak membawa SIM dan STNK yang 

terdaftar pada alat. Dengan alat yang dibangun maka pemilik wajib membawa STNK dan 

SIM agar motor dapat dihidupkan. Hal ini juga bermanfaat dalam rangka mematuhi 

peraturan lalu lintas yang  ditetapkan  oleh  kepolisian  yaitu  dengan  membawa 

kelengkapan berkendara saat melakukan perjalanan.. 

Kata kunci : Curanmor, Motor, Pencegahan, Smart 

 

Latar belakang 

Indonesia   memiliki   populasi 

kendaraan bermotor yang tiap tahunnya 

mengalami peningkatan, data BPS 

mencatat jumlah kendaraan bermotor 

mencapai    angka    146.858.759    pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar 6% dari jumlah pada tahun 2017 

yaitu  137.211.818  kendaraan bermotor 

[1]. Berikut  data  peningkatan  tiap 

tahunnya hingga tahun 2018. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 : Data Peningkatan Jumlah 

Kendaraan Bermotor Dalam Tahun. 

Sumber : BPS 

Dari kendaraan bermotor tersebut 

sepeda motor atau motor roda 2 

merupakan jenis kendaraan yang 
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mengalami peningkatan tertinggi 

dibandingkan  jenis kendaraan yang lain. 

Peningkatan  dari  tahun  2017  ke  tahun 

2018 mencapai  angka   8.112.364  unit 

atau sebesar 7,24%. 

 

 
 

Gambar 2 : Data Peningkatan Jumlah 

Kendaraan Roda 2 Dalam Tahun. 

Sumber : BPS 

Kendaraan roda 2 paling banyak 

diminati penduduk indonesia terutama 

kalangan menengah ke bawah untuk 

memudahkan mobilisasi dalam kegiatan 

keseharian    yang   meliputi  mengantar 

anak sekolah, berbelanja, bekerja dan sebagainya. 

Seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan roda 2 

angka kriminal pencurian kendaraan bermotor 

(curanmor)   pun   juga  tinggi.   Tercatat data    

curanmor   tahun   2018   sebesar 27.731  kasus dan 

tahun 2017 sebanyak 35.226 kasus. 

 

 
Gambar 3. Data Tindak criminal 

Curanmor 

Sumber : BPS 

Kendaraan   roda   2   kerap   menjadi 

objek curanmor sebab lebih mudah dari 

segi mobilisasinya dari segi proses 

pencurian hingga penjualannya kepada 

penadah   dibanding   dengan   kendaraan 

roda  4, roda 6, roda 8 dan seterusnya. Selain 

itu pula sisi keamanan yang diberikan  produsen  

kendaraan roda masih tergolong  rendah, tercatat 

hanya beberapa produsen yang menyematkan fitur 

alarm dalam produksinya. 

Disamping  itu  dari  sisi  pelaku curanmor 

terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong 

mereka melakukan tindakan tersebut diantaranya 

karena faktor  ekonomi,    lingkungan, pendidikan,    

penegakkan  hukum, individu dan  perkembangan  

global. Modus operandi yang sering mereka 

gunakan ialah dengan merusak rumah kunci 

dengan menggunakan kunci T, selain itu juga 

dengan merampas secara langsung, berpura-pura 

meminjam atau menyewa    motor,   mengintai, 

membuntuti dan kemudian menghadang calon 

korban, berpura-pura mencari tempat tinggal 

hingga menyebar paku di jalanan tertentu. Melihat 

fenomena tersebut  perlu  adanya  inovasi 

pengamanan untuk  kendaraan  bermotor dalam    

rangka    mencegah   terjadinya kasus kriminal  

curanmor [2]. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan  

sebuah  alat  yang disebut  Smart  Motor.  Alat  ini 

dijadikan pengaman  anti  maling  (curanmor) 

dengan  media  validasi SIM  (Surat  Izin 

Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan) pemilik kendaraan sehingga  Motor  

tidak  dapat  dihidupkan jika  tidak  membawa  

STNK  dan  SIM. Hal  ini  juga  bermanfaat  dalam 

rangka mematuhi peraturan lalu lintas yang 

ditetapkan  oleh  kepolisian yaitu  dengan 

membawa kelengkapan berkendara saat akan 

melakukan perjalanan. 

 

Me tode Pe nelitian 

A. State of The Art 

Penelitian dalam hal pengembangan 

perangkat  keamanan  untuk  sepeda 

motor memang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya namun 

masih   terdapat   beberapa   kekurangan 

yang  terdapat  pada  penelitian  tersebut 

seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Tanjung [3] yaitu Sistem Keamanan 

Sepeda Motor Dengan Fingerprint 

Menggunakan     Arduino     Pro     Mini. 

Dalam sistem yang dibangun, sepeda 

motor dapat dinyalakan setelah 

dilakukan pemindaian sidik jari 

(aktivasi) pemilik pada permukaan 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

221 

 

sensor yang dirancang diatas 

speedometer motor. Namun sayangnya      

aktivasi  sidik   jari  hanya dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) orang saja 

sehingga  motor  tidak  dapat digunakan 

oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. 

Najib dan kawan-kawan  [4] melakukan   

penelitian dengan membangun alat serupa 

memanfaatkan mikrokontroler Arduino yang 

berjudul Pemanfaatan E-KTP Untuk Pengaktifan 

Sepeda  Motor  Berbasis Arduino UNO. Melalui 

alat yang telah dikonfigurasikan dengan sepeda 

motor, sepeda motor tersebut hanya dapat   

dinyalakan  jika telah  dilakukan  pemindaian  E-

KTP pemilik   motor. Dari segi  keamanan sepeda  

motor tentu penelitian ini cukup membantu   karena 

hanya  pemilik motorlah yang hanya  dapat   

memiliki akses penggunaan  motor  namun 

tentunya hal ini tidaklah tepat sebab dengan   begitu   

lagi-lagi  motor   hanya dapat  digunakan  oleh  1 

(satu)  orang saja. 

Saleh [5]   juga melakukan penelitian dengan 

membangun    alat pengaman sepeda motor        

yang berjudul Perancangan  dan  Pembuatan 

Prototype Kode   Pangaman   Berbasis 

Mikrokontroler Untuk Sepeda Motor. Perangkat 

kode pengaman adalah mikrokontroler    yang    

difungsikan sebagai keypad password. Kode 

pengamanan mendapat  input  dari keypad, setelah 

input  dimasukan, kode-kode binary akan      

diolah oleh mikrokontroler.  Bila    kode   

pengaman yang    dimasukan   benar,  

relay   akan memutuskan system 

kelistrikan pada sepeda   motor  sehingga   

sepeda  motor akan berfungsi secara 

norma. Namun terdapat kekurangan 

pada penelitian ini yaitu apabila kode 

password tersebut diketahui oleh  orang  

yang  berniat jahat maka  akan  sangat  

mudah  sekali dalam menghidupkan 

motor tersebut dan melakukan aksi 

pencuriannya. 

Dari  ketiga   penelitian  diatas  dapat 

dilakukan     inovasi     untuk 

memaksimalkan pengembangan system 

keamanan pada motor yaitu dengan 

menjadikan SIM dan STNK sebagai 

validator motor dapat   dihidupkan. 

Validasi tidak dilakukan dengan 

melakukan  pemindaian SIM dan STNK 

di layar  sensor  namun  cukup SIM dan 

STNK  berada  pada  radius  1m  motor 

maka aliran listrik untuk menghidupkan 

berjalan. Selain sebagai validasi 

pengaman,   inovasi    ini   dimaksudkan 

agar  dapat  memastikan  pengendara 

motor  senantiasa  membawa  ke 2 surat 

tersebut mengingat surat-surat tersebut 

wajib dibawa saat berkendara agar tidak 

melanggar peraturan berlalu lintas. 

 

 B. Pendekatan Penelitian 

 

 
 

Gambar 4 : Pendekatan Penelitian. 

Sumber : Koleksi Pribadi 

Gambar 4 menunjukkan proses 

pendekatan  penelitian  yang  dimulai 

dengan  pendeteksian  Problem  yang 

mana didapatkan tingginya angka 

curanmor.   Dilanjutkan   dengan 

Approach   yaitu   dengan   membangun 

Smart Motor yang sesuai dengan 

kebutuhan. Selanjutnya dilakukan 

Development dengan perancangan alat 

dengan Microcontroller Arduino serta 

penulisan kode-kode program ke 

microcontroller. Kemudian dilakukan 

Implementation dengan pengujian  

terhadap motor Honda Beat. 

 

 

C. Pengembangan Sistem 
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Model yang digunakan dalam 

membangun alat ini adalah Prototype. 

Model ini dimulai dengan  pengumpulan 

kebutuhan data lewat komunikasi, 

kemudian   membuat   rancangan   cepat 

yang  selanjutnya akan  dievaluasi 

kembali     sebelum     dibangun     secara 

benar. 

Model   prototype   dapat   digunakan 

untuk menyambungkan ketidakpahaman 

pelanggan mengenai hal teknis dan 

memperjelas  spesifikasi kebutuhan yang 

diinginkan pelanggan kepada pengembang alat. 

 

 

 
 

Gambar 5. Model Prototype 

Berikut  adalah  tahapan  dalam  

metode prototype: 

a. Komunikasi, yaitu melakukan wawancara untuk 

mengumpulkan kebutuhan  data  yang    diperlukan 

dalam pembangunan alat. 

b. Perencanaan   Secara   Cepat,   yaitu pembuatan 

desain alat untuk selanjutnya dikembangkan 

kembali nantinya jika masih tidak sesuai yang 

diinginkan. 

c. Pemodelan     perancangan     secara cepat, yaitu 

Analisis membuat perancangan system untuk 

mengembangkan prototype dengan 

menggunakan skematik sistem.  

d. Pembentukan       prototype,       yaitu tahapan 

yang dilakukan setelah kegiatan analisis dan 

perancangan. Bagian  ini akan  dijelaskan  kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan pada tahap pengkodean 

(coding) sistem operasional,    implementasi 

perangkaian alat dan pengujian (testing). 

e. Penyerahan    Sistem    dan    Umpan 

Balik, yaitu melakukan uji coba terhadap   

beberapa   calon  pengguna sehingga 

dapat ditentukan apakah sistem baru 

dapat diterima. Tahap ini pemakai 

memberi masukan kepada analis  apakah  

sistem dapat diterima. Jika    ya    sistem   

dibangun   dengan benar,    jika  tidak, 

langkah  4  dan  5 diulangi. 

 

Hasil dan Pe mbahasan 

A. Tahapan Rancangan 

 

1. Desain Sistem 

 

 
 

Gambar 6. Flowchart Penggunaan Smart 

Motor 

Sumber : Koleksi Pribadi 

Flowchart diatas menggambarkan 

tahapan rancangan langkah kerja Smart 

Motor   yang   dibangun.   Smart   Motor 

terdiri dari 2 komponen, yaitu yang 

dipasang  pada  body  motor  dan 

komponen   yang  berada   pada   dompet 

yang   berisi  STNK   –   SIM.   Masing- 

masing komponen memiliki bluetooth 

untuk berkomunikasi. Kedua bluetooth 
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tersebut akan melakukan pairing jika 

didekatkan dengan radius 1 –  10m, jika 

cocok  maka  relay  akan  on  dan  arus 

listrik  untuk  proses  starter  motor dapat 

mengalir. 

2. Rancangan  Skematik Perangkat 

Keras 

Skematik perangkat keras disini 

menggambarkan rangkaian perangkat 

secara keseluruhan. 

 

 
 

Gambar 7 : Skematik Perangkat Keras 

pada Body Motor 

Sumber : Koleksi Pribadi 

Rancangan  Skematik  pada  body 

motor diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Modul bluetooth HC-05 dihubungkan  

ke arduino menggunakan 4 kabel jumper 

yaitu RXD sensor ke TXD Arduino, 

TXD sensor  ke   RXD    Arduino,   GND 

sensor ke GND arduino, dan VCC sensor 

ke 5V arduino. 

b. Relay 1 channel ke Arduino 

menggunakan  3  kabel  jumper  yaitu 

GND  relay  ke  GND  arduino, VCC 

relay ke 5V arduino, dan IN relay ke PIN  

2  arduino.  Lalu  relay dihubungkan ke 

kabel saklar atau starter motor. 

c. Step  Down  dihubungkan ke Arduino 

untuk  mengubah  aliran  daya  Accu 

Motor  menjadi       5V       dengan 

menggunakan 2 kabel jumper yaitu 

Output (+) step down ke 5V arduino, dan 

Output (-) step down ke GND arduino.  

Lalu  step  down mengambil daya dari 

Accu Motor dengan menggunakan 2 

buah kabel dimana Input (+) step down 

ke (+) accu, dan Input (-) step down ke (-

) accu. 

Gambar 8. Skematik Perangkat Keras 

pada Dompet 

Sumber : Koleksi Pribadi 

Rancangan   Skematik   pada   dompet 

diatas dapat dijelaskan  sebagai berikut: 

a. Modul Bluetooth HC-05 dihubungkan   

ke   arduino menggunakan 4 kabel 

jumper yaitu RXD sensor ke TXD 

Arduino, TXD sensor    ke    RXD    

Arduino,   GND sensor ke GND arduino, 

dan VCC sensor ke 5V arduino. 

b. Arduino mengambil daya dari Power 

Bank dengan menggunakan   kabel USB. 

B. Tahapan Implementasi 

Implementasi  dilakukan  pada  motor 

Honda Beat produksi tahun 2008. 

Implementasi  Smart  Motor dilakukan 

pada body motor dan dompet pengguna.  

Pada  body  motor  diletakkan di rangka  

depan  dengan  tujuan mendekati jalur 

listrik dari stater motor. Daya yang  

diambil untuk  Arduino diambil dari 

Accu  motor. Pada dompet diletakkan 

pada sisi lipatan dengan daya Arduino 

diambil dari powerbank. Saat kendaraan    

dapat     dihidupkan    maka power dapat 

dipindahkan dengan mengambil daya 

pada Accu. 

Penggunaan    Smart    Motor    yaitu 

dengan   mendekatkan   dompet   dengan 

motor  pada radius 1 –  10 meter. Pada 

jarak   tersebut   ke   2   Bluetooth   yang 

berada  pada  body  motor  dan  dompet 

akan melakukan pairing (pencocokan 

data). Jika terjadi pairing maka relay on 

dan   mengaliri   listrik   sehingga   stater 

motor dapat digunakan. Jika dompet 
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diletakkan   pada   radius   lebih   dari  10 

meter maka otomatis relay of dan 

memutus aliran listrik motor sehingga 

motor menjadi mati. 

 

 
Gambar 9. Rangkaian Smart Motor 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

 
Gambar 10 : Instalasi Smart Motor pada 

body motor 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

 
Gambar 11 : Instalasi Smart Motor pada 

dompet 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

 
Gambar 12 : Pairing Bluetooth 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

 

 

 

 
 

Gambar 13 : Instalasi charger dompet 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

C. Tahapan Pengujian 

Pengujian dilakukan guna 

mengetahui sejauh mana Smart Motor 

yang dibangun dapat  berjalan. Pengujian 

dilakukan dengan mencoba pairing per 

radius dari 1 -10 meter. 

 

Tabel 1 Pengujian Pairing Smart Motor 

Jarak 

(meter) 

Pairing Waktu 

(detik) 

1 Berhasil <5 

2 Berhasil <5 

3 Berhasil <5 

4 Berhasil <5 

5 Berhasil <5 

6 Berhasil <5 

7 Berhasil <5 

8 Berhasil <5 

9 Berhasil <5 

10 Berhasil <5 

>10 Tidak Berhasil - 

 

Pada  pengujian  yang  dilakukan  

pairing bluetooth   berhasil   pada   radius   

1-10 meter  selebihnya   maka   pairing  

sudah tidak  lagi dapat  dilakukan. Waktu 

yang diperlukan  dalam pairing  kurang  

dari 5 detik. 

Tabel 2. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya tidak 

1 Apakah pairing 

mudah dilakukan? 

5  

2 Apakah terdapat 

bug/error yang 

terjadi saat pairing? 

 5 
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3 Apakah smart 

motor ini memberi 

dampak positif 

bagi anda  

2 3 

4 Apakah ada fitur 

lain yang perlu 

ditambahkan pada 

smart motor ini? 

2 3 

5 Apakah ada kritik 

dan saran smart 

motor ini? 

2 3 

    

 

Wawancara dilakukan terhadap 5 

orang untuk  mendapatkan  tanggapan 

terhadap penggunaan Smart Motor. 

Salah satu saran yang diperoleh ialah 

menjadikan secara  langsung STNK –  

SIM menjadi validatornya tidak lagi 

menggunakan dompet yang terdapat 

Arduino di dalamnya. 

 

Kesimpulan 

Smart Motor dibangun dengan 2 

komponen yang terdiri dari komponen 

pada body motor dan dompet tempat 

meletakkan STNK-SIM.  Penggunaannya 

dengan mendekatkan dompet ke motor 

dengan radius 1 – 10 meter  agar  terjadi  

pairing  ke  2 komponen tersebut melalui 

media bluetooth.  Waktu  yang  perlukan  

untuk proses  pairing  <  5  detik  dan  

pairing tidak dapat terdeteksi pada radius 

> 10 meter. Dengan alat yang dibangun 

maka pemilik  wajib  membawa  STNK-

SIM (dompet) agar motor dapat 

dihidupkan. Selain untuk mencegah 

orang lain yang tidak berhak  

menggunakan motor, ini juga 

bermanfaat dalam rangka mematuhi 

peraturan lalu lintas yang ditetapkan  

oleh  kepolisian yaitu  dengan membawa 

kelengkapan berkendara saat melakukan 

perjalanan. Pengembangan selanjutnya 

dapat dilakukan dengan membuat 

validasi langsung lewat STNK, SIM 

tanpa lagi menggunakan dompet yang   

terdapat   Arduino   di   dalamnya untuk 

aspek ergonomi. 
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Abstrak 

Pengembangan material difokuskan pada komposit, karena dengan sumber daya yang 

terbatas diharapkan material komposit dapat memperbaiki sifat material. Untuk 

mengetahui pengaruh variasi dimensi dan rasio agregat serbuk granit diperkuat CNT tipe 

MWNT menggunakan desain penelitian dengan dimensi serbuk granit, resin, fly ash, dan 

Carbon Nanotubes sebagai bahan pembentuk komposit melalui proses pengecoran 

mineral dengan kadar CNT 0,2 gr 0,4 gr, 0,6 gr, rasio agregat (50:25:25), (60:20:20), 

(60:25:15), rasio agregat: epoksi 80:20, 75: 25: 70: 30 dan terbang abu 5%, 7,5%, 10% 

dengan pengujian kekerasan mendapatkan hasil kekerasan terendah pada CNT 0,4 gr, 

Rasio Agregat 50:25:25, rasio agregat: epoksi 70:30 dan abu terbang 7,5%. Sedangkan 

nilai kekerasan tertinggi dihasilkan pada CNTs 0.2 gr, Aggregate Ratio 60:20:20, 

aggregate: epoxy ratio 75:25 dan fly ash 5%. Dengan parameter pengaruh spesimen yang 

berpengaruh nyata terhadap variasi dimensi dan rasio CNT diperkuat serbuk granit tipe 

MWNT terhadap serapan meliputi fraksi abu terbang 26,8%, CNT 3,67%, rasio agregat: 

epoksi 48,4% dan rasio agregat 21%. Sedangkan uji serapan menunjukkan bahwa, nilai 

kondisi material yang menghasilkan serapan CNT paling rendah adalah 0,4 gr, Rasio 

Agregat 50:25:25, rasio agregat: epoksi 80:20 dan abu layang 10% dan nilai serapan 

tertinggi dihasilkan. pada CNT 0,6 gr, Rasio Agregat 50:25:25, rasio agregat: epoksi 

75:25 dan abu layang 5% dengan parameter fraksi abu terbang 26,8%, CNT 3,67%, rasio 

agregat: epoksi 48,4% dan rasio agregat 21%. Dari berbagai spesimen yang diperoleh 

spesimen terbaik pada pengujian kekerasan adalah eksperimen 8 spesimen 2 dengan 

kriteria CNT (0,6), rasio agregat (20:60:20), agregat: epoksi (80:20), dan abu terbang 

10%. dengan kekerasan sebesar 290 HV, sedangkan yang terbaik pada pengujian absorpsi 

dengan percobaan 8 spesimen 1 dengan kriteria CNTs (0,6), rasio agregat (60:20:20), 

agregat: epoksi (80:20), dan abu layang 10% terserap 0,0005. 

Kata kunci : CNTs, Epoxy, Fly Ash, Granit, Mineral Casting 

 

Latar belakang 

Ketersediaan sumber energi alam serta 

meningkatnya populasi manusia, kembali manusia 

dituntut untuk mencari dan menemukan energi 
alternative yang lebih efisien pula. Semakin 

meningkatnya kemajuan teknologi modern ini 

mengakibatkan kebutuhan akan penelitian dan 

pengembangan dalam bidang material. Hal yang 

mendasarkan kemajuan teknologi ini adalah 

semakin dibutuhkannya material baru guna 

menunjang bidang industri yang lain. 
Pengembangan material terfokus 

dalam komposit, karena dengan 

terbatasnya sumber daya (resources), 
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material komposit diharapkan dapat 

meningkatkan sifat material. Oleh sebab 

itu, tugas sarjana ini merupakan bentuk 

kesadaran masyarakat akademik untuk 

lebih serius mengembangkan material 

baru dengan komposit serbuk granit 

yang diperkuat dengan CNTs (carbon 

nano tubes). Mineral matrix composites 

(MMC) telah mendapat perhatian yang 

cukup besar karena reputasi mereka 

sebagai bahan kuat, kaku dan ringan. 

Umumnya material matriks mineral 

diperkuat dengan high modulus 

continuous fibres, serat pendek, serat 

irisan, whiskers atau partikel. Keausan 

terjadi ketika partikel keras atau 

asperities menembus permukaan lembut 

dan menggantikan materi dalam bentuk 

chip dan irisan memanjang. Keausan 

abrasif bahan dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti sifat bahan, kondisi 

operasi, geometri dari bentuk dan 

kondisi lingkungan. Selain itu, beberapa 

sifat mekanis seperti modulus elastisitas, 

kekuatan tarik, kekerasan, struktur 

mikro, pengerasan regangan dan 

regangan patah juga mempengaruhi 

keausan bahan. Telah diamati bahwa 

karakteristik geser atau abrasif bahan 

adalah sangat penting dalam sistem 

tribological seperti piston. Oleh karena 

itu, berbagai penelitian telah dilakukan 

pada perilaku keausan SiCp diperkuat 

MMC didasarkan pada karya 

eksperimental dan teoritis terhadap aus 

abrasif dari MMC. Penelitian ini 

menggunakan bahan baku  granit, fly ash 

dan Carbon Nanotubes untuk 

menghasilkan material seperti logam dan 

secara umum mudah didapatkan dengan 

indeks ke-ekonomian rendah. 

 

Tinjauan Pustaka 

Material Komposit 

Material komposit merupakan 

material yang terbentuk dari kombinasi 

antara dua atau lebih material 

pembentuknya melalui pencampuran 

yang tidak homogen, dimana sifat 

mekanik dari masing-masing material 

pembentuknya berbeda. Material 

komposit memiliki sifat mekanik yang 

lebih bagus dari pada logam, memiliki 

kekuatan bisa diatur yang tinggi 

(tailorability), memiliki kekuatan lelah 

(fatigue) yang baik, memiliki kekuatan 

jenis (strength/weight) dan kekakuan 

jenis (modulus Young/density) yang 

lebih tinggi daripada logam, tahan 

korosi, memiliki sifat isolator panas dan 

suara, serta dapat dijadikan sebagai 

penghambat listrik yang baik, dan dapat 

juga digunakan untuk menambal 

kerusakan akibat pembebanan dan 

korosi. 

Resin Epoksi 

Resin epoksi atau secara umum 

dikenal dengan bahan epoksi adalah 

salah satu dari jenis polimer yang berasal 

dari kelompok thermoset, yang dibentuk 

melalui proses polimerisasi kondensasi, 

bahan plastik yang tidak dapat dilunakan 

kembali atau dibentuk kembali keadaan 

sebelum mengalami pengeringan. Proses 

pembuatannya dapat dilakukan pada 

suhu kamar dengan memperhatikan zat-

zat kimia yang digunakan sebagai 

pengontrol polimerisasi jaringan silang 

agar didapatkan hasil yang optimum. 

Epoksi termasuk kelompok polimer 

yang digunakan sebagai pelapis, perekat, 

dan sebagai matriks pada material 

komposit dibeberapa bagian struktural, 

resin ini juga dipakai sebagai bahan 

campuran pembuatan kemasan, bahan 

cetakan, dan perekat. 

Carbon Nanotubes (CNT) 

Carbon nanotubes memiliki kekuatan 

mekanik, 15- 20 kali lebih tinggi dari 

baja tetapi lebih ringan (hanya 20% dari 

baja). Struktur Multi Walled Carbon 

Nanotubes (MWCNT), mempunyai 

keunggulan mampu membentuk ikatan 

tertinggi pada dimensi dibawah 100 

nanometer, kekuatan tarik mencapai 

lebih dari 200 N/mm2. 
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Gambar 1. Carbon Nanotubes 

 

Penggunaan carbon nanotubes pada 

concrete mampu memperbaiki sifat 

mekanis, penambahan 1% CNTs dapat 

meningkatkan kekuatan tarik, A.K. 

Mukhopadhyay et.al[2011], 

meningkatkan stiffness sebesar 40%, 

kekuatan tarik 25%, Dong Qian, et.al 

[2002], meningkatkan sifat cementious, 

B.K. Kaushik and M.K. Majumder,[ 

2015], Junkai Wang, et.al [2016]. 

Dimensi CNTs dibawah 100 nm 

membentuk struktur tertutup. 

Granit 

Granit adalah jenis batuan intrusif, 

felsik, igneus yang umum dan banyak 

ditemukan. Granit kebanyakan besar, 

keras dan kuat, dan oleh karena itu 

banyak digunakan sebagai batuan untuk 

konstruksi. Kepadatan rata-rata granit 

adalah 2,75 gr/cm³ dengan jangkauan 

antara 1,74 dan 2,80. Kata granit berasal 

dari bahasa Latingranum. 

Dalam bidang industri dan rekayasa, 

granit banyak dipakai sebagai bidang 

acuan dalam berbagai pengukuran dan 

alat pengukur. Hal ini dikarenakan granit 

bersifat kedap air, kaku (rigid), non-

higroskopis dan memiliki koefisien 

ekspansi termal yang sangat rendah. 

Salah satu penerapannya adalah pada 

mesin pengukur koordinat (Coordinate 

Measuring Machine). 

Granit memiliki ketahanan korosi 

yang kuat, sehingga banyak digunakan 

dalam korosi kimia cadangan sampai 

keuletan. Kisaran koefisien diperpanjang 

granit 4,7 x 10-6-9,0 x 10-6 (inci x inci). 

Warna grant dan material adalah 

kekerasan yang sangat konstan. Granit 

memiliki ketahanan panas tahan pasnas 

tinggi, maka akan tidak berubah karena 

perubahan suhu eksternal, karena granit 

memiliki kerapatan yang tinggi dan 

bukan karena perubahan suhu dan 

komposisi udara. 

Fly Ash Batubara 

Fly ash batubara adalah material yang 

memiliki ukuran butiran yang halus 

berwarna keabu-abuan dan diperoleh 

dari hasil pembakaran batubara [1]. Pada 

pembakaran batubara dalam PLTU, 

terdapat limbah padat yaitu abu layang 

(fly ash) dan abu dasar (bottom ash). 

Partikel abu yang terbawa gas buang 

disebut fly ash, sedangkan abu yang 

tertinggal dan dikeluarkan dari bawah 

tungku disebut bottom ash. Di Indonesia, 

produksi limbah abu dasar dan abu 

layang dari tahun ke tahun meningkat 

sebanding dengan konsumsi penggunaan 

batubara sebagai bahan baku pada 

industri PLTU (Harijono D, 2006, dalam 

Irwanto, 2010). Menurut Acosta, 2009, 

Abu terbang merupakan limbah padat 

hasil dari proses pembakaran di dalam 

furnace pada PLTU yang kemudian 

terbawa keluar oleh sisasisa pembakaran 

serta di tangkap dengan mengunakan 

elektrostatik precipitator. Fly ash 

merupakan residu mineral dalam butir 

halus yang dihasilkan dari pembakaran 

batu bara yang dihaluskan pada suatu 

pusat pembangkit listrik. Fly ash terdiri 

dari bahan inorganik yang terdapat di 

dalam batu bara yang telah mengalami 

fusi selama pembakarannya. Bahan ini 

memadat selama berada di dalam gas-

gas buangan dan dikumpulkan 8 

menggunakan presipitator elektrostatik. 

Karena partikel-partikel ini memadat 

selama tersuspensi di dalam gas gas 

buangan, maka partikel-partikel fly ash 

umumnya berbentuk bulat. 

 

Metode  Penelitian 

Desain Penelitian 

Tabel1. Faktor Dan Level Eksperimental 

Parameter Faktor 
Level 

1 2 3 
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CNTs A 0,2 0,4 0,6 

Rasio 

Agregat 
B 

C : M : F C : M : F C : M : F 

50:25:25 60:20:20 60:25:15 

Rasio 

Agregat 

: Epoxy 

C 80 : 20 75 : 25 70 : 30 

Fly Ash D 5% 7,5% 10% 
 

Tabel 2. Desain Ekperimen Orthogonal 

array L9 dan data pencampuran bahan 
No 

Eksperimen 
A B C D 

Eksperimen 

1 

1 1 1 1 

0,2 50:25:25 80:20 5% 

Eksperimen 

2 

1 2 2 2 

0,2 60:20:20 75:25 7,5% 

Eksperimen 

3 

1 3 3 3 

0,2 60:25:15 70:30 10% 

Eksperimen 

4 

2 1 2 3 

0,4 50:25:25 75:25 10% 

Eksperimen 

5 

2 2 3 1 

0,4 60:20:20 70:30 5% 

Eksperimen 

6 

2 3 1 2 

0,4 60:25:15 80:20 7,5% 

Eksperimen 

7 

3 1 3 2 

0,6 50:25:25 70:30 7,5% 

Eksperimen 

8 

3 2 1 3 

0,6 60:20:20 80:20 10% 

Eksperimen 

9 

3 3 2 1 

0,6 60:25:15 75:25 5% 

 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Cetakan 

Cetakan untuk menghasilkan 

spesimen menggunakan bahan kaca dan 

allumunium yang di lem dengan panjang 

200 mm, lebar 20 mm, dan tinggi 20 mm. 

Sebelum digunakan untuk mencetak 

terlebih dahulu di lumuri oli supaya 

mudah dalam pengambilan spesimen. 

Pengayakan Granit dan fly ash 

Pengayakan granit dan fly ash 

dilakukan untuk membedakan rasio 

serbuk granit menjadi 3 varian yaitu 

coarse, medium, dan fine, sementara fly 

ash menggunakan rasio dengan varian 

fine. 

 

 

 

Penakaran dan Pencampuran bahan 

Bahan yang ditakar adalah granit, 

CNTs, fly ash, dan resin sesuai dengan 

spesifikasi penakaran yang digunakan 

setiap eksperimen. Pencampuran bahan 

dilakukan untuk meratakan semua bahan 

dengan cara diaduk sampai merata, 

pertama yang diaduk adalah agregat 

kemudian di tuangkan resin yang di 

campur hardener dan cobalt guna 

mempersingkat pengerasan komposit. 

 

Pencetakan dan fnishing spesimen 

Setelah agregat dan epoksi diaduk 

sampai merata kemudian dituangkan 

pada cetakan dan ratakan sampai bagian 

permukaan cetakan, kemudian diberi 

perlakuan penekanan dengan tekanan 

100 kg/𝑐𝑚2. Penekanan dilakukan untuk 

meminimalisir adanya gelembung udara 

atau void yang dapat menyebabkan cacat 

pada spesimen tersebut dengan kurun 

waktu penekanan 3 jam. Finishing 

dilakukan untuk merapikan hasil 

spesimen dengan di gerenda 

menggunakan gerenda duduk. Diratakan 

bagian-bagian yang masih berlebihan. 

 

Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan 

dengan alat Portabel Hardness Vickers. 

Sebelum alat digunakan pastikan batrei 

dalam kondisi isi kemudian pilih satuan 

HV. Perlakuan penekanan dibagi 

menjadi 3 yaitu bagian depan tengah dan 

belakang.  Pastikan indentor diletakan di 

bidang permukaan rata kemudian tekan 

ujung alat untuk menghasilkan data. 

 

Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian struktur Mikro sama 

kerjanya dengan struktur mikro. 

Pengamatan dilakukan dengan 

mikroskop dengan lensa pembesaran 20 

kali ditambah kamera obtilab dengan 

pembesaran 10 kali sehingga total 

pembesaran 200 kali yang dibubungkan 

pada monitor sehingga pada monitor 

akan terlihat butiran-butiran struktur 
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mikro dari spesimen uji. Pengambilan 

gambar struktur mikro dilakukan pada 

ujung spesimen. Gambar struktur mikro 

yang diperoleh kemudian dianalisis. 

 

Pengujian Absorpsi 

Pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui banyak air yang diserap oleh 

bahan uji. Dengan rumus sebagai berikut 

: 

 

Absorpsi = 
𝐴−𝐵

𝐵
 x 100%  (1) 

 

 

 

 

 Hasil dan Pembahasan 

Pengolahan data hasil pengujian kekerasan 

 

Tabel 3. Pengolahan Data Hasil Eksperimen 

Percobaan Spesimen Depan Tengah Belakang 
Kekerasan 

Rata-Rata 
Kekerasan S/N 

1 

 1 258 244 232 244,67 

256,56 44,60 2 279 253 232 254,67 

3 316 229 266 270,33 

2 

1 294 270 292 285,33 

259,11 44,28 2 230 215 262 235,67 

3 253 235 281 256,33 

3 

1 239 253 236 242,67 

250,00 44,33 2 286 259 246 263,67 

3 227 244 260 243,67 

4 

1 191 230 251 224,00 

247,22 44,19 2 256 338 286 293,33 

3 229 203 241 224,33 

5 

1 277 310 276 287,67 

256,78 44,16 2 195 244 283 240,67 

3 245 228 253 242,00 

6 

1 245 310 239 264,67 

231,78 43,11 2 239 255 209 234,33 

3 199 240 150 196,33 

7 

1 213 275 206 231,33 

227,67 43,42 2 162 285 220 222,33 

3 251 217 220 229,33 

8 

1 187 176 239 200,67 

251,44 44,58 2 327 277 290 298,00 

3 232 258 277 255,67 

9 

1 300 236 249 261,67 

268,44 44,95 2 274 305 220 266,33 

3 262 279 291 277,33 

     y 2249,00 397,62 

     ȳ 249,89 44,18 

 

Pengolahan data hasil pengujian Absorpsi 

Tabel 4. Pengolahan Data Hasil Eksperimen 

Percobaan Spesimen 
Sebelum 

Direndam 

Sesudah 

Direndam 
% Absorpsi 

Absorpsi Rata-

Rata 
S/N 

1 

1 215,00 216,10 0,0051 

0,0064 39,74 2 206,00 207,50 0,0073 

3 210,00 211,40 0,0067 

2 

1 230,00 230,57 0,0025 

0,0019 51,37 2 217,00 217,44 0,0020 

3 197,00 197,21 0,0011 

3 

1 212,00 213,60 0,0075 

0,0050 41,61 2 202,00 202,10 0,0005 

3 228,00 229,61 0,0071 
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4 

1 219,00 219,46 0,0021 

0,0051 40,25 2 245,00 246,20 0,0049 

3 229,00 230,90 0,0083 

5 

1 210,00 210,44 0,0021 

0,0028 44,39 2 215,00 215,10 0,0005 

3 224,00 225,32 0,0059 

6 

1 212,00 214,70 0,0127 

0,0051 42,39 2 197,00 197,25 0,0013 

3 212,00 212,30 0,0014 

7 

1 206,00 207,20 0,0058 

0,0050 41,30 2 212,00 213,65 0,0078 

3 199,00 199,30 0,0015 

8 

1 216,00 216,10 0,0005 

0,0050 37,78 2 210,00 212,68 0,0128 

3 213,00 213,41 0,0019 

9 

1 203,00 203,40 0,0020 

0,0013 55,28 2 210,00 210,23 0,0011 

3 218,00 218,15 0,0007 

    y 0,0376 394,1044 

    ȳ 0,0042 43,7894 

 

Pengaruh Level Dari Faktor Terhadap Kekerasan 

Respon Tabel dan Grafik Terhadap Kekerasan 

Tabel 5. Menghitung Rangking Pada Rata-Rata Kekerasan 

Faktor 
Level Selisih  

Ranking 
1 2 3 (maks - min) 

CNTs 255,22 245,26 249,19 9,96 4 

Rasio Agregat 243,81 255,78 250,07 11,96 3 

Rasio Agregat : 

Epoxy 
246,59 258,26 244,81 13,44 2 

Fly Ash 260,59 239,52 249,56 21,07 1 

Respon rata-rata kekerasan yang 

terbaik adalah yang menempati rangking 

1 dengan selisih 21,07 (HV) sedangkan 

yang mempunyai selisih 9,96 (HV) 

menempati rangking 4. Dapat 

disimpulkan bahwa Fly Ash menempati 

peringkat pertama untuk respon 

kekerasan, ini berarti bahwa Fly Ash 

memiliki pengaruh paling besar terhadap 

hasil kekerasan hasil proses Mineral 

Casting. 

 

 
Gambar 2.  Grafik Pengaruh Level Dari 

Faktor Kekerasan 

Pada gambar 2 grafik kekerasan 

menunjukan bahwa, nilai kondisi 

material yang menghasilkan kekerasan 

paling rendah pada CNTs 0,4 gr, Rasio 

Agregat 50:25:25, rasio agregat:epoksi 

70:30 dan fly ash 7,5%. Sedangkan nilai 

kekerasan paling tinggi dihasilkan pada 

CNTs 0,2 gr, Rasio Agregat 60:20:20, 

rasio agregat:epoksi 75:25 dan fly ash 

5%.  
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Respon Tabel pada Rasio S/N 

 

 

 

Tabel 6. Menghitung Rangking Pada Rata-Rata Kekerasan Rasio S/N 

Faktor 
Level Selisih 

Rangking 
1 2 3 (maks-min) 

CNTs 44,40 43,82 44,32 0,59 2 

Rasio Agregat 44,07 44,34 44,13 0,27 4 

Rasio Agregat : Epoxy 44,10 44,47 43,97 0,50 3 

Fly Ash 44,57 43,60 44,37 0,97 1 

Respon rata-rata kekerasan yang 

terbaik adalah yang menempati rangking 

1 dengan selisih 0,97 (HV) sedangkan 

yang mempunyai selisih 0,27 (HV) 

menempati rangking 4. Dapat 

disimpulkan bahwa Fly Ash menempati 

peringkat pertama untuk respon 

kekerasan, ini berarti bahwa Fly Ash 

memiliki pengaruh paling besar terhadap 

hasil kekerasan hasil proses Mineral 

Casting. Untuk respon grafik pengaruh 

level dari faktor kekerasan rasio S/N 

dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Level Dari 

Faktor Terhadap Rasio S/N 

Pada gambar 3 grafik kekerasan rasio 

S/N menunjukan bahwa, nilai kondisi 

material yang menghasilkan kekerasan 

paling rendah pada CNTs 0,4 gr, Rasio 

Agregat 50:25:25, rasio agregat : epoksi 

70:30 dan fly ash 7,5%. Sedangkan nilai 

kekerasan paling tinggi dihasilkan pada 

CNTs 0,2 gr, Rasio Agregat 60:20:20, 

rasio agregat:epoksi 75:25 dan fly ash 

5%. 

 

Pengaruh Level dari Faktor Terhadap Absorpsi 

Respon Tabel dan Grafik Terhadap Absorpsi 

 

Tabel 7. Menghitung Rangking Pada Rata-Rata Absorpsi 

Faktor 
Level Selisih 

Rangking 
1 2 3 (maks-min) 

CNTs 0,0044 0,0044 0,0038 0,0006 1 

Rasio Agregat 0,0055 0,0032 0,0038 0,0023 3 

Rasio Agregat : Epoxy 0,0055 0,0027 0,0043 0,0028 4 

Fly Ash 0,0035 0,0040 0,0051 0,0016 2 

 

Respon rata-rata absorpsi yang 

terbaik adalah yang menempati rangking 

1 dengan selisih 0,00006 (gr) sedangkan 

yang mempunyai selisih 0,0028 (gr) 

menempati rangking 4. Dapat 

disimpulkan bahwa CNTs menempati 

peringkat pertama untuk respon 

absorpsi, ini berarti bahwa CNTs  

memiliki pengaruh paling besar terhadap 

hasil absorpsi hasil proses Mineral 

Casting. 

 Untuk respon grafik pengaruh level dari 

faktor absorpsi dilihat pada gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Level Dari 

Faktor Terhadap Absorpsi 

Pada gambar 4 grafik absorpsi 

menunjukan bahwa, nilai kondisi 

material yang menghasilkan absorpsi 

paling rendah pada CNTs 0,6 gr, Rasio 

Agregat 60:20:20, rasio agregat : epoksi 

75:25 dan fly ash 5%. Sedangkan nilai 

absorpsi paling tinggi dihasilkan pada 

CNTs 0,2 gr, Rasio Agregat 50:25:25, 

rasio agregat:epoksi 80:20 dan fly ash 

10%. 

 

Respon Tabel Terhadap Rasio S/N 

 

Tabel 8. Menghitung Rangking Pada Rata-Rata Absorpsi Rasio S/N 

Faktor 
Level Selisih 

Rangking 
1 2 3 (maks-min) 

CNTs 44,24 42,34 44,79 2,44 1 

Rasio Agregat 40,43 44,51 46,42 5,99 2 

Rasio Agregat : Epoxy 39,97 48,97 42,43 9,00 4 

Fly Ash 46,47 45,02 39,88 6,59 3 

Respon rata-rata absorpsi yang 

terbaik adalah yang menempati rangking 

1 dengan selisih 2,44 (gr) sedangkan 

yang mempunyai selisih 6,59 (gr) 

menempati rangking 4. Dapat 

disimpulkan bahwa CNTs menempati 

peringkat pertama untuk respon 

absorpsi, ini berarti bahwa CNTs 

memiliki pengaruh paling besar terhadap 

hasil absorpsi hasil proses Mineral 

Casting. Untuk respon grafik pengaruh 

level dari faktor absorpsi rasio S/N 

dilihat pada gambar  5. 

 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Level dari 

faktor terhadap Absorpsi rasio S/N 

Pada gambar 5 grafik absorpsi 

menunjukan bahwa, nilai kondisi 

material yang menghasilkan absorpsi 

paling rendah pada CNTs 0,4 gr, Rasio 

Agregat 50:25:25, rasio agregat : epoksi 

80:20 dan fly ash 10%. Sedangkan nilai 

absorpsi paling tinggi dihasilkan pada 

CNTs 0,6 gr, Rasio Agregat 50:25:25, 

rasio agregat : epoksi 75:25 dan fly ash 

5%. 

 

Pengujian Kekerasan 

Hasil penelitian dari mineral casting 

untuk semua proses dalam tabel diatas 

mengkasilkan kekerasan yang sangat 

baik dengan nilai terbesar 298,00 HV 

dan yang terkecil 196,33 HV. Faktor 

yang paling berpengaruh terhadap rata-

rata kekerasan adalah fly ash dengan 

selisih pengaruh level dari faktor yaitu 

21,07 HV sementara selisih pengaruh 

level dari faktor terhadap rasio SN 

sejumlah 0,97 HV.  Berikut hasil gambar 

struktur Mikro dengan nilai HV tertinggi 

dengan percobaan 8 spesimen 2 seperti 

pada gambar 6. 
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Gambar 6. Percobaan 8, spesimen 2. (a) 

Tampilan mikrografi Mikro sampel, (b) 

Tampilan mikrografi Mikro sampel hasil 

proses threshold gambar. 

Dari pengamatan struktur Mikro 

spesimen dengan CNTs 0,6 gr, rasio 

granit 20:60:20, rasio agregat : epoksi 

80:20  dengan fly ash 10% seperti pada 

gambar 4.10, struktur komposit tampak 

jelas kerapatan rasio agregat dikarenakan 

rasio granit dengan jenis medium 

memadatkan diseluruh bagian spesimen, 

tidak lupa dengan fly ash 10% jenis fine 

bisa memasuki ke rongga-rongga 

spesimen sehingga  merata dalam 

persebaran agregat. 

Dari kondisi diatas maka faktor yang 

paling dominan pada Mineral casting 

Granit adalah  fly ash menempati 

peringkat pertama untuk respon 

kekerasan, ini berarti bahwa fly ash 

memiliki pengaruh paling besar terhadap 

hasil kekerasan. Dari hasil diatas dapat 

dianalisa lebih dalam dengan 

perbandingan tiap-tiap faktor dari CNTs, 

rasio agregat, rasio agregat : epoxy dan 

fly ash seperti pada gambar grafik 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 7.Grafik Kekerasan Pengaruh 

Level Dari Faktor CNTs 

 
Gambar 8. Grafik Kekerasan Pengaruh 

Level Dari Faktor Rasio Agregat 

 

 
Gambar 9. Grafik Kekerasan Pengaruh 

Level Dari Faktor Rasio Agregat : Epoxy 

 

 
Gambar 10.  Grafik Kekerasan Pengaruh 

Level Dari Faktor Fly Ash 

Dari gambar grafik diatas selanjutnya 

menentukan Seting Level Optimum. 

Optimasi karakteristik kualitas 

menggunakan dua tahap proses optimasi, 

yaitu mengurangi variansi dan mengatur 

target sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan. Berikut adalah tabel 

perbandingan pengaruh faktor. 

 

Tabel 9. Seting Level Optimum 

Kekerasan 

Faktor ANOVA 
ANOVA 

S/N 
Pengaruh Gunakan 

A 
    √4        √2 

Rata-rata 

dan 

variasi 

A3 

B 
    √3        √4 

Rata-rata 

dan 

variasi 

B2 

C 
   √2        √3 

Rata-rata 

dan 

variasi 

C2 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

235 

 

D 
   √1        √1 

Rata-rata 

dan 

variasi 

D1 

Keterangan : √ menunjukkan  faktor 

tersebut penting. Angka disebelah √ 

menunjukkan ranking (berdasarkan tabel 

respon). 

Pada tabel perbandingan pengaruh 

faktor di atas dihasilkan kombinasi level 

faktor yang optimal yaitu: A3, B2, C2, 

dan D1. 

 

Pengujian Absorpsi 

Hasil rata-rata absorpsi terbaik paling 

rendah dihasilkan pada CNTs dengan 

selisih 0,0006 gr sementara rata-rata 

pada pengaruh level dari faktor terhadap 

rasio SN yaitu pada faktor CNTs dengan 

selisih 2,44 gr dengan hasil uji absorpsi 

terendah 0,0005 dan tertinggi 0,0128. 

Sementara hasil gambar struktur Mikro 

dengan nilai Absorpsi tertinggi dengan 

percobaan 8 spesimen 1 seperti pada 

gambar 11. 

 

 
(a)                             (b) 

Gambar 11. Percobaan 8, spesimen 1. (a) 

Tampilan mikrografi Mikro sampel, (b) 

Tampilan mikrografi Mikro sampel hasil 

proses threshold gambar 

Dari pengamatan struktur Mikro 

spesimen dengan CNTs 0,6 gr, rasio 

granit 60:20:20, rasio agregat : epoksi 

80:20  dengan fly ash 10% seperti pada 

gambar 4.15, terlihat bahwa rasio 

agregat memadati diseluruh bagian. 

Namun terlihat juga adanya void (lubang 

udara) yang terjadi pada komposit 

tersebut, sehingga menyebabkan adanya 

bubuk resin yang terjebak pada void 

tersebut.  

Dari kondisi diatas maka faktor yang 

paling dominan pada Mineral casting 

Granit pada pengujian absorpsi adalah 

CNTs peringkat pertama untuk respon 

absorpsi dan rasio S/N , ini berarti CNTs 

sangat berpengaruh dalam hasil absorpsi. 

Dari hasil diatas dapat dianalisa lebih 

dalam dengan perbandingan tiap-tiap 

faktor dari CNTs, rasio agregat, rasio 

agregat : epoxy dan fly ash seperti pada 

gambar grafik dibawah ini. 

 

 
Gambar 12.  Grafik Absorpsi Pengaruh 

Level Dari Faktor CNTs 

 

Gambar 13. Grafik Absorpsi Pengaruh 

Level Dari Faktor Rasio Agregat 

 

Gambar 14. Grafik Absorpsi Pengaruh 

Level Dari Faktor Rasio Agregat : Epoxy 

 

Gambar 15. Grafik Absorpsi Pengaruh 

Level Dari Faktor Fly Ash 
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Dari gambar grafik diatas selanjunya 

menentukan Seting Level Optimum.pengujian 

absorpsi. Optimasi karakteristik kualitas 

menggunakan dua tahap proses optimasi, yaitu 

mengurangi variansi dan mengatur target sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Berikut adalah tabel perbandingan pengaruh faktor. 

Tabel 4.8 Seting Level Optimum Absorpsi 

Fakt

or 

ANOV

A 

ANOV

A S/N 

Pengar

uh 

Gunak

an 

A 

    √1 
       

√1 

Rata-

rata 

dan 

variasi 

A3 

B 

    √3 
       

√2 

Rata-

rata 

dan 

variasi 

B3 

C 

    √4 
       

√4 

Rata-

rata 

dan 

variasi 

C2 

D 

    √2 
       

√3 

Rata-

rata 

dan 

variasi 

D1 

Keterangan : √ menunjukkan  faktor tersebut 

penting. Angka disebelah √ menunjukkan ranking 

(berdasarkan tabel respon).  

Pada tabel perbandingan pengaruh faktor di atas 

dihasilkan kombinasi level faktor yang optimal 

yaitu: A3, B3, C2, dan D1. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil pengujian dan analisis 

yang telah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Parameter pengaruh spesimen yang 

berpengaruh signifikan terhadap variasi 

dimensi dan rasio serbuk granit berpenguat 

CNTs tipe MWNT terhadap kekerasan 

meliputi fraksi fly ash 57,9 %,  CNTs 22,3 %, 

rasio agregat : epoxy 15,2 % dan rasio agregat 

4,5 %. 

2. Parameter pengaruh spesimen yang 

berpengaruh signifikan terhadap variasi 

dimensi dan rasio serbuk granit berpenguat 

CNTs tipe MWNT terhadap absorpsi meliputi 

fraksi fly ash 26,8 %,  CNTs 3,67 %, rasio 

agregat : epoxy 48,4 % dan rasio agregat 21 %. 

3. Dari berbagai spesimen didapatkan dengan 

spesimen terbaik pada pengujian kekerasan 

adalah percobaan 8 spesimen 2 dengan kriteria 

CNTs (0,6), rasio agregat (20:60:20), agregat : 

epoksi (80:20), dan fly ash 10% dengan 

kekerasan sebesar 298 HV, sedangkan terbaik 

pada pengujian absorpsi dengan percobaan 8 

spesimen 1 dengan kriteria CNTs (0,6), rasio 

agregat (60:20:20), agregat : epoksi (80:20), dan 

fly ash 10% terabsorpsi 0,0005. 

4. Kombinasi faktor optimal yang didapat pada 

pengujian kekerasan yaitu CNTs (0,6), rasio 

agregat (60:20:20), rasio agregat : epoxy 

(75:25) dan fly ash (5%). 

5. Kombinasi faktor optimal yang didapat pada 

pengujian absorpsi yaitu CNTs (0,6), rasio 

agregat (60:25:15), rasio agregat : epoxy 

(75:25) dan fly ash (5%). 

 

Saran yang disampaikan untuk  

pengembangan dan penelitian lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

pengujian bending sehingga  mengetahui 

pengaruh variasi dimensi dan rasio agregat 

serbuk granit pada proses mneral casting dengan 

epoksi resin berpenguat CNTs tipe MWNT 

terhadap kekuatan bending. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

meningkatan kualitas mineral casting dengan 

rasio agregat granit.  

3. Pada saat pengambilan spesimen dalam cetakan 

pelu hati-hati, diusahakan hasil spesimen 

mengeras terlebih dahulu sebelum pelepasan 

cetakan. 

4. Pada saat penuangan resin, alangkah baiknya 

dilihat terlebih dahulu apakah ada glembung 

udaranya karena dapat mempengaruhi hasil 

spesimen. 

Referensi 

Aidy Ali, A, B. dkk. 2010. The Effect of 

Aging on Arenga  Pinnata Fiber 

Reinforced Epoxy Composites. 

Journal Material & Desing. 

Universitas Putra Malaysia 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

237 

 

Anonimous, Annual book of American 

Society for Testing and Materials 

Standards (ASTM), 1998 

Bachtiar Saeful, Emmy Dyah 

Sulistyowati, Agus Dwi Catur. 

Analisis sifat Penyerapan Air 

Dan Indeks Nyala Api Pada 

Papan Komposit Yang Di 

Perkuat Serat Daun Pandan 

Duri Dan Limbah Serbuk 

Gergaji Kayu Sengon Dengan 

Resin Polyester. Jurusan Teknik 

Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Mataram 

Budiarto, Parikin, dan Dani, M., 2004, 

Optimasi Ukuran Partikel dan 

Komposisi dalam Pembuatan 

Tegel Komposit Partikulat 

Granit, Jurnal Sains Materi 

Indonesia, 6:1, 53-58 

Gueguen,Y. dan Palciauskaus, 1994, 

Introduction to the Physics of 

Rocks, Princeton University 

Press, Princeton New York. 

Hadi, B.K., 2000. Mekanika Struktur 

Komposit. P3M Dirjendikti 

Depnas, Jakarta 

Hu, B.H., et al, “Squeeze Casting of Al-

Si-CuFe-Mn-Mg Alloy”,  Journal 

of Processing and Fabrication of 

Advanced Materials VI, Vol. 1, 

1998. 

I Putu Krishna Artha Sastra, Nasmi 

Herlina Sari, Sujita. Analisis Uji 

Penyerapan Air Dan Struktur 

Mikro Komposit Laminate 

Hybrid Serat Sisal Dan Batang 

Pisang Dengan Matrik epoxy. 

Jurusan Teknik Mesin, 

Universitas Mataram 

Jaksan Arif, Hasti Riakara Husni, Surya 

Sebarang, “Pengaruh Resin 

Epoksi Terhadap Mortar 

Polimer Ditinjau dari Kuat 

Tekan, Kuat Tarik Belah, Daya 

Serap Air dan Scanning Electron 

Microscope,” JRSDD, iii 

(September 2015), hal. 361 

Lu, Shu-Zu, “The Mechanism of Silicon 

Modification in Al-Si Alloy”, 

Journal of Metallurgical 

Transaction, Vol. 18 A No. 10, p. 

1721 – 1733, 1987. 

Manoj Singla, Vika Chawla, 2010, 

Mechanical Properties of Epoxy 

Resin – Fly Ash Composite, 

Journal of Minerals and 

Materials Characterization & 

Engineering, Vol. 9, No.3, 

pp.199-210, 2010 

Matthews., F.L. & Rawling, R.D. 

(1994). Composite Material 

Engineering Science Technology 

and Medicine. London  

Pedoman-TA_Skripsi 2015 STT 

WIWOROTOMO 

Soejanto Irwan, Desain Eksperime 

Metode Taguchi. Graha Ilmu 

Soejono Tjitro dan Firdaus, 2001, 

Pengecoran Squeeze, Jurnal 

Teknik Mesin Vol. 2, No. 2, 

Oktober 2000: 109 – 113 

Triyono, NIM : I0302058. Penentuan 

Setting Level Optimal  Bending 

Strength Gypsum Interior 

Berpenguat Serat Cantula  

Menggunakan Desain 

Eksperimen Taguchi. Skripsi. 

Surakarta : Jurusan Teknik 

Industri Fakultas Teknik, 

Universitas Sebelas Maret, 

Januari 2007 

Van Rijswijk, M.Sc, dkk, 2001, dalam 

bukunya Natural Fibre Composites 

Widodo, (2008) Material Teknik. Hal 

169. 

Yue, T.M. and G.A. Chadwick, 

“Squeeze Casting of Light 

  Alloys and Their Composites”, 

Journal of Material 

  Processing Technology, Vol. 58 

No. 2 – 3 . 1996. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

238  

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Produksi Padi dan 
Pengendalian Penyakit Blas Berbasis Web 

 
Shalma Hanifa Salsabila1,a, Handarto2,b, Muhammad Saukat3,b, 

Rizky Mulya Sampurno4,d 

1,2,3,4

Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, 
Universitas Padjadjaran, 

Jalan Raya Bandung-Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang 45363. 
ashalma16001@mail.unpad.ac.id,bhandarto@unpad.ac.id,cmsaukat@unpad.ac.id, 

drizky.mulya@unpad.ac.id.com 
 

Abstrak 

Beras yang berasal dari tanaman padi merupakan komoditas penting dalam 

mencukupi kebutuhan pangan negara Indonesia. Penjelasan mengenai faktor yang 

mempengaruhi produktivitas padi khususnya pengendalian penyakit blas sangat 

diperlukan sehingga dikembangkan aplikasi berbasis web bernama DSS Padi. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi berbasis web yang memenuhi 

kebutuhan informasi produksi padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode rekayasa perangkat lunak. Aplikasi berbasis web ini dikembangkan 

dengan model Waterfall dengan bantuan aplikasi Microsoft Visual Studio. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil  dari 

sumber yang sudah tersedia di server lokal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan kebutuhan informasi 

produksi padi khususnya pengendalian penyakit blas dan mendapatkan rekomendasi 

dari hasi evaluasi gambar kamera padi. Aplikasi ini dapat diakses di browser seperti 

Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, dan Bing pada perangkat laptop 

dengan OS Windows. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 

bahwa aplikasi DSS Padi berbasis web yang dikembangkan dapat memenuhi 

kebutuhan informasi produksi padi dengan menampilkan sejumlah artikel, jurnal, 

maupun rekomendasi dari hasil evaluasi gambar kamera padi bagi petani. 

 

Kata kunci : Aplikasi Web, ASP.NET, Penyakit Blas, Waterfall  

 

LATAR BELAKANG 

Beberapa sektor pekerjaan di 

Indonesia kini sudah banyak yang 

dipengaruhi oleh teknologi informasi, 

misalnya pertanian. Menurut Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Kementerian Pertanian (2016), rata-

rata produktivitas padi Indonesia 

periode tahun 2010 sampai 2014 

adalah 5,08 ton/ha dimana lebih tinggi 

dari rata- rata produktivitas padi dunia 

yaitu 4,47 ton/ha. Akan tetapi, rata-

rata produktivitas padi Indonesia 

masih di bawah Vietnam yang 

memiliki luasan panen lebih rendah 

dari Indonesia yaitu sebesar 5,57 

ton/ha. Rata-rata konsumsi beras 

Indonesia dalameriode yang sama 

sebesar 38,24 juta ton per 5 tahun. 

Apabila dikaitkan dengan produksi 

beras, Indonesia mengalami 

kekurangan suplai untuk konsumsi[1]. 

Oleh karena itu, peningkatan 

produktivitas padi di Indonesia sangat 

perlu untuk dilakukan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tanaman padi yaitu 

pemilihan bibit unggul, pengolahan 

tanah yang baik, pemupukan yang 

tepat, pengendalian hama dan penyakit, 

dan pengairan atau irigasi yang baik[2]. 

Pada faktor hama dan penyakit, salah 

satu permasalahan besar yang sering 

dihadapi oleh petani adalah penyakit 

blas. Patogen penyakit blas yang 

diketahui dapat berubah sifat 

mailto:shalma16001@mail.unpad.ac.id,
mailto:handarto@unpad.ac.id,
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virulensinya dalam waktu singkat, 

bergantung inang dan pengaruh 

lingkungan. Pengendalian terhadap 

penyakit tersebut sangat diperlukan 

guna meningkatkan produktivitas 

padi. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, 

Tim Peneliti Program Studi Teknik 

Pertanian Universitas Padjadjaran 

merancang Aplikasi Sistem 

Pendukung Keputusan Produksi Padi 

dan Pengendalian Penyakit Blas 

berbasis web, yang diberi nama DSS 

Padi. Web ini memberikan 

kemudahan bagi pengguna dalam 

mendapatkan data dan informasi 

tentang padi guna meningkatkan 

produktivitas tanaman padi terutama 

informasi penanganan hama dan 

penyakit tanaman padi. Web ini juga 

memudahkan petani untuk 

berkonsultasi mengenai permasalahan 

tanaman padi dengan 

ahli/pakar/peneliti. Namun demikian, 

aplikasi tersebut perlu dikembangkan 

khususnya aspek interface yang 

familiar digunakan oleh pengguna 

sehingga kebutuhan informasi 

produksi padi lebih mudah terpenuhi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

ASP.NET.  

ASP.NET merupakan teknologi dari 

Microsoft yang dikhususkan untuk 

pengembangan aplikasi berbasis web 

dinamis pada platform .NET 

Framework. ASP.NET dirancang  

untuk  memberikan  kemudahan bagi 

pengembang web untuk membuat 

aplikasi berbasis web dengan cepat, 

mudah, dan efisien karena memiliki 

tujuan untuk meminimalkan penulisan 

kode program dengan bantuan 

komponen-komponen yang sudah 

disediakan sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas [3]. 

Aplikasi web dengan ASP.NET 

memiliki ekstensi file .aspx. Suatu 

file ASP sama dengan suatu file 

HTML yang dapat berisi teks, tag 

HTML, dan script. Script dalam suatu 

file ASP dieksekusi pada server. ASP 

dapat bekerja jika sebuah request 

browser berupa file HTML, maka 

server akan memberikan file HTML 

tersebut. Apabila request berupa file 

ASP maka server akan memanggil file 

ASP. Ketika file ASP dibaca maka 

script dalam file tersebut akan 

dieksekusi. File ASP dapat dijalankan 

di Personal Computer (PC) tanpa harus 

mempunyai server khusus misalnya 

Internet Information Services (IIS). IIS 

secara default tidak aktif, sehingga 

perlu diaktifkan secara manual pada 

Windows Features. Apabila telah 

diaktifkan, folder inetpub akan 

dibuatkan dalam hard disk C. Aplikasi 

web dapat disimpan dalam folder 

wwwroot yang ada di dalam folder 

inetpub tersebut[4].  

 

Penyakit Blas. Penyakit blas 

disebabkan oleh patogen Pyricularia 

oryzae atau Pyricularia grisea. 

Awalnya, penyakit blas berkembang 

hanya di pertanaman padi gogo, tetapi 

sekarang sudah menyebar di lahan 

sawah irigasi. Penyakit blas banyak 

ditemukan di pertanaman padi sawah 

sentra-sentra produksi padi Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jamur 

P. grisea dapat menginfeksi fase 

pertumbuhan tanaman padi mulai dari 

persemaian sampai menjelang panen. 

Pada fase bibit dan pertumbuhan  

vegetatif tanaman padi, jamur  

menginfeksi bagian daun dan timbul 

gejala penyakit berupa bercak coklat 

berbentuk belah ketupat yang disebut 

blas daun. Pada fase pertumbuhan 

generatif tanaman padi, gejala penyakit 

blas berkembang pada tangkai/leher 

malai disebut blas leher. Gejala 

penyakit blas yang parah yaitu 

mencapai bagian gabah dan patogen 

dapat terbawa gabah sebagai patogen 

tular benih (seed borne). Penyakit blas 
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juga dapat berkembang pada tanaman 

selain padi di antaranya gandum, 

sorgum, dan spesies rumput- 

rumputan [5]. 

 

METODE PENELITIAN  

Prosedur Penelitian. Prosedur 

penelitian yang dilakukan ada 

beberapa aktivitas di antaranya 

identifikasi masalah, perencanaan 

sistem, perbaikan perencanaan sistem, 

perancangan program, pengujian 

sistem, evaluasi, dan penarikan 

kesimpulan. Prosedur penelitian 

tersebut disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 ; Prosedur Penelitian 

 

Rancangan Sistem dan Perangkat 

Lunak 

Rancangan sistem dan perangkat 

lunak digunakan untuk mempermudah 

dalam memahami gambaran dati 

sistem yang akan dibuat. Berikut 

rancangan aplikasi web dalam 

penelitian ini: 

Layout. Layout digunakan sebagai 

panduan dalam menyusun kebutuhan- 

kebutuhan di suatu interface web 

aplikasi. Dengan layout, perancangan 

sistem khususnya pengkodean 

interface web menjadi lebih mudah 

dan teratur. Adapun layout aplikasi 

web ini disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 ; Layout 

 

Diagram Konteks. Diagram Konteks 

adalah diagram level nol atau diagram 

alir data tingkat tertinggi terdiri atas 

suatu proses, seluruh input ke dalam 

sistem, serta seluruh output dari 

sistem yang memberikan gambaran 

dari keseluruhan sistem. Adapun 

diagram konteks untuk aplikasi web 

ini disajikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Diagram Konteks 

 

Diagram Alir Data (DAD) Level 1. 

Diagram Alir Data (DAD) Level 1 

adalah penjabaran sistem secara rinci 

berdasarkan diagram konteks yang 

sebelumnya sudah dibuat. Diagram 

alir level 1 dalam aplikasi web ini 

terdiri atas aliran data yang terjadi 

pada proses registrasi, log-in, 

konsultasi, dan pembuatan histori 

konsultasi. Diagram alir level 1 untuk 

aplikasi web ini disajikan pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Alir Data Level 1 

 

Diagram Hubungan Entitas. Diagram 

hubungan entitas adalah diagram yang 

menggambarkan hubungan antar 

entitas sehingga kebutuhan database 

suatu sistem dapat didefinisikan  

dengan mudah. Adapun hubungan 

entitas dalam aplikasi web ini 

disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Hubungan Entitas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi DSS Padi. Aplikasi Web 

DSS Padi dibuat dengan model 

waterfall yang merupakan salah satu 

metode rekayasa perangkat lunak. 

Model ini melakukan pendekatan 

secara sistematis dan urut mulai dari 

level kebutuhan sistem menuju ke 

tahap analisis, desain, pengkodean, uji 

verifikasi dan validasi, dan 

pemeliharaan. Disebut sebagai 

waterfall karena tahap demi tahap 

yang dilalui harus menunggu selesainya 

tahap sebelumnya[6]. Berikut ini tahap-

tahap pembuatan aplikasi DSS Padi: 

1. Pendefinisian Kebutuhan 

Tahap pendefinisian kebutuhan 

dalam penelitian ini adalah 

melakukan pengumpulan data dan 

informasi dari peneliti ditujukan 

untuk pengguna khususnya petani. 

Data dan informasi diambil dari 

sumber yang sudah tersedia di 

server yang mana sistem 

manajemen basis data telah 

dilakukan dalam penelitian lain. 

2. Perancangan Sistem dan Perangkat 

Lunak 

Tahap perancangan sistem dan 

aplikasi adalah menyusun  

kebutuhan-kebutuhan dalam tahap 

sebelumnya menjadi bentuk yang 

mempermudah dalam perancangan 

sistem yaitu layout dan diagram. 

Layout digunakan sebagai 

panduan dalam perancangan 

sistem khususnya antarmuka web 

menjadi lebih mudah dan 

teratur. Tahap ini juga membuat 

Diagram Konteks, Diagram Alir 

Data Level 1, dan Diagram 

Hubungan Entitas. 

3. Penerapan dan Pengujian Unit  

Tahapan ini merupakan tahap 

penerapan dan pengujian aplikasi 

yang sudah dirancang. Aplikasi 

DSS Padi dibangun dengan 

teknologi pengembangan web 

ASP.NET. Pengujian unit untuk 

penelitian ini akan dilakukan 

dengan metode Black Box Testing 

(Pengujian Kotak Hitam). 

4. Integrasi dan Pengujian Sistem  

Tahap integrasi dan pengujian 

sistem  dilakukan  setelah 

penerapan web selesai dan siap 

digunakan dimana sistem akan 

disampaikan ke pengguna. 

Pengujian sistem terbagi menjadi 

dua yaitu pengujian perilaku 

sistem dan pengujian antarmuka 
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aplikasi. Pengujian perilaku 

sistem dilakukan dengan metode 

Pengujian Kotak Hitam (Black 

Box Testing). 

5. Pengoperasian dan Pemeliharaan 

Pada tahap ini, kesalahan selama 

pemasangan  dan  penggunaan 

sistem akan diperbaiki melalui 

pengawasan sistem secara 

menyeluruh, serta memperbaiki 

implementasi unit apabila 

menemukan kebutuhan baru bagi 

pengguna. 

 

Antarmuka Aplikasi DSS Padi 

Aplikasi sistem pendukung keputusan 

produksi padi dan pengendalian 

penyakit blas berbasis web diberi 

nama DSS Padi. Aplikasi web ini 

terdiri dari beberapa halaman umum 

diantaranya Halaman Utama, 

Halaman Artikel, Halaman Tentang 

Kami, Halaman Bantuan, dan 

Informasi Kontak pada bagian footer. 

Adapun halaman khusus pengguna 

diantaranya Halaman Log-in, 

Halaman Profil, dan Halaman 

Konsultasi. Halaman utama (Gambar 

6) menampilkan artikel terbaru, 

thumbnails card dari tiga artikel terbaru 

lainnya. 

 

Gambar 6. Halaman Utama 

 

Halaman artikel menampilkan list 

artikel dengan default pengurutan 

berdasarkan    artikel    terbanyak   

dikunjungi (Terfavorit) yang disajikan 

pada Gambar 7. List artikel akan 

memberikan informasi setiap artikel 

yaitu judul, tahun terbit, jumlah 

pengunjung yang melihat, dan 

pratinjau isi artikel. Halaman ini juga 

menyediakan fitur pencarian artikel 

dengan kata kunci yang terkandung 

dalam judul artikel dan  fitur 

pengurutan berdasarkan kategori 

diantaranya terbanyak dikunjungi, 

urutan abjad (A-Z atau Z-A), dan 

urutan kategori lain (Nutrisi, Hama, 

Penyakit, Budidaya, Varietas Padi, dan 

Lainnya). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Halaman Artikel  

Halaman tentang kami (Gambar 8) 

menampilkan latar belakang 

dikembangkannya  aplikasi dan 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

dalam penggunaan aplikasi. Selain FAQ, 

halaman bantuan juga menampilkan 

petunjuk penggunaan aplikasi secara 

bertahap. 

Gambar 8. Halaman Tentang Kami 

 

Footer web menyediakan informasi 

tempat pengembangan aplikasi 

diantaranya nama, alamat, nomor telepon 

dan fax, serta e-mail disajikan pada 

Gambar 9.  

Gambar 9. Footer 

 

Pengunjung aplikasi web dapat 

melakukan log-in di Halaman Log-in 

seperti yang disajikan pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Halaman Log-in

 
 

 

 

Pengunjung yang sudah log-in telah 

menjadi pengguna aplikasi dan dapat 

melihat profil data diri di halaman 

profil yang disajikan gambar 11. 

Pengguna dapat melakukan proses 

konsultasi di Halaman Konsultasi yang 

disajikan pada Gambar 12. Pengguna 

juga diberikan akses untuk melihat 

histori dari konsultasi sebelumnya yang 

disajikan pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Halaman Profil 
 

Gambar 12 ; Halaman KonsultasiPengunjung yang sudah log-in telah menjadi pengguna aplikasi dan dapat melihat profil data diri di Halaman Profil yang disajikan pada Gambar 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Halaman Konsultasi 

 

 

 

Gambar 13. Histori Konsultasi 

 

Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem aplikasi DSS Padi 

berbasis web dilakukan dengan metode 

Pengujian Kotak Hitam (Black Box 

Testing). Hasil pengujian sistem 

tersebut disajikan pada Tabel 1. 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 

aplikasi DSS Padi berbasis web 

memiliki mekanisme kerja yang baik 

dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna khususnya petani. Aplikasi 

ini dapat menampilkan berbagai 

informasi untuk meningkatkan 

produktivitas padi yang disajikan 

dalam bentuk artikel, jurnal, maupun 

hasil penelitian. Selain itu, proses 

pengisian formulir permintaan 

konsultasi hingga menghasilkan 

jawaban bekerja secara kontinu 

dengan baik. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan dari 

aplikasi sistem pendukung keputusan 

produksi padi dan pengendalian 

penyakit blas berbasis web adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi sistem pendukung 

keputusan produksi padi dan 

pengendalian penyakit blas berbasis 

web telah berhasil dikembangkan 

dan diuji menggunakan metode 

Pengujian Kotak Hitam (Black 

Box Testing). 

2. Tampilan dan fungsi setiap unit 

komponen dalam aplikasi berhasil 

dan sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Keunggulan aplikasi yang 

dikembangkan adalah memiliki 

sistem sehingga proses akan lebih 

cepat dan terhindar dari human error. 

4. Pencarian artikel dibuat berdasarkan 

kata yang dikandung dalam judul 

artikel sehingga apabila mencari 

berdasarkan kata kunci yang 

terkandung dalam isi artikel akan  

sulit. 
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